
 
 

 
 

Undersökning av metallhalter i 
vattendrag till och från sjön Rå-
svalen 

En studie på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län 

 
 
 

Caroline Warnicke 
 
 
 
 
 
 
Student 
Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd, 30 hp 
Avseende magisterexamen 
Rapporten godkänd: 8 april 2014 
Handledare: Richard Bindler 



 
 

 



 
 

Analysis of metal concentrations in streams 
connected to lake Råsvalen 
 
Caroline Warnicke 
 
 

Abstract 
The aim of this study was to examine the metal contributions to and from the lake Råsvalen, 
in northern Örebro County in Sweden, from incoming and outgoing streams.  The main 
questions were: what is the metal concentration in the streams? How large is the metal 
transport from the streams, do the concentrations imply a risk for the biota, and can any 
source be identified.  
 
Water was sampled at six locations at six occasions with two-week intervals. The water sam-
ples were analyzed for total metal concentrations. The results were compared to environ-
mental quality standards; EQS and from Swedish environmental protection agency sug-
gested class limits. The concentrations were also compared to deviations from background 
levels and estimations of risk for biological effects. Metal transport was calculated from the 
average measured concentrations and water flow data from SMHI. Data from sediment anal-
ysis in 1989 was included for information about temporal trends. 
 
Zn, Cu, and Pb had concentrations above the limits and therefore they could have an effect 
on biota in water. Zn had a maximum concentration of 39 µg/l in Storån, which is 12 times 
higher than limits. Pb was found in a maximum concentration of 4,3 µg/l in Hammar-
skogsån downstream, which is more than twice as high as EQS. Cu was found in concentra-
tion of 6,1 µg/l in Storån downstream. Comparison with estimations of biological effects 
showed no or little effects except for Pb in Hammarskogsån downstream and Storån showed 
moderate risk. 
 
The stream that contributes most to metal influx is Storån. The stream stands for >80% of 
the total estimated metal transport. Possible sources could be historical mining, and higher 
levels upstream may contribute to the metal levels found in Storån. 
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Sammanfattning 

 
Syftet med den här studien är att undersöka metallbelastningen i vattendrag till och från 
sjön Råsvalen i norra Örebro län. Studien syftar till att besvara vilka metallhalter som finns i 
vattendragen, den totala metalltransporten av metaller i vattendragen, risken för biologiska 
effekter samt om någon trolig källa kan ringas in för metallbelastningen. 
 
Råsvalen är en relativt stor sjö i Lindesbergs kommun, Örebro län. Området är en del av 
Bergslagen och gruvdrift har bedrivits under många hundra år. Länsstyrelsen i Örebro län 
uppmärksammade lågt artantal av växtplankton och bottenfauna i sjön vid statusklassifice-
ringen 2010. Frågan ställdes om det kunde bero på metallbelastning från tillrinnande vatten-
drag. Ytvatten i 4 vattendrag provtogs vid sex lokaler vid sex tillfällen under 2013 med ett 
tidsintervall av två veckor. Metallerna analyserades med avseende på totalhalt. Ett jämfö-
rande prov togs som filtrerades för analys av lösta metaller. Medelvärdet från uppmätta kon-
centrationer samt data på vattenföring användes för att räkna ut metalltransporten i vatten-
dragen. Mellanskillnaden från tillrinnande vattendragen och utflödet från Råsvalen räknades 
ut för att ge en uppskattning på hur stor mängd som ackumuleras i sjön. 
 
Det vattendrag som belastar Råsvalen mest är Storån som är det största vattendraget. Storån 
står för 81-99% av den totala tillförseln av metall till Råsvalen. Liknande värden för trans-
port i Storån räknades ut 2010 av SLU. Samtliga ämnen har ökat sedan dess förutom Ni som 
har minskat.  De metaller som kan utgöra en risk för biologin är Zn, Cu och Pb eftersom 
dessa uppmättes i halter över gränsvärden. Zn är den metall som överskrider gränsvärdet vid 
flest provplatser och provtillfällen. Totalt uppmättes halter över gränsvärdet (3 µg/l) för Zn 
vid 21 av 36 provtillfällen. Vid samtliga provtagningar i Storån samt Råsvalens utflöde över-
skreds gränsvärdet. Pb ligger över gränsvärdet AA-EQS (1,2 µg/l) vid 17 av 36 provtillfällen. I 
Storån ligger samtliga prover över gränsen. Höga halter Zn och Pb i ytvattnet i Storån stäm-
mer överens med de höga halterna i vattenmossa som påvisades 2005. I Hammarskogsån 
nedströms överskrids gränsen vid 5 av 6 provtillfällen. Cu ligger över gränsvärdet (4 µg/l) vid 
4 av 36 provtillfällen; Storån uppströms vid ett provtillfälle och Storån nedströms vid tre till-
fällen. Cd uppmättes vid ett tillfälle i Storån nedströms över gränsvärdet. Övriga metaller lig-
ger under gränsvärden. Höga halter Zn och Pb i ytvattnet i Storån stämmer överens med de 
höga halterna i vattenmossa som påvisades 2005. 
 
Cu och Zn visar stor avvikelse från jämförvärdet och tyder enligt bedömningsgrunden på på-
verkan från lokala eller diffusa källor. Föroreningarna i Storån härstammar sannolikt norri-
från då små skillnader uppmättes mellan uppströms och nedströms provtagningspunkter 
och högre halter har i tidigare studier påvisats uppströms provpunkterna. Blyföroreningar i 
Hammarskogsån härstammar sannolikt från någon av de gruvlämningar som finns mellan 
provpunkterna på grund av högre halter nedströms. I Albäcksån som endast hade en prov-
punkt är det svårt att lokalisera någon källa, dock ligger inte några halter över gränsvärden 
där. 
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Lista med förkortningar 
 
AA-EQS – Årsmedelvärde miljökvalitetsnorm (eng.: annual average environmental quality)  
                     standards) 
AA-MKN – Årsmedelvärde miljökvalitetsnorm  
Al – Aluminium 
AMD – Acid Mine Drainage 
As – Arsenik 
Cd – Kadmium 
Co – Kobolt 
Cr – Krom 
Cu – Koppar 
DOC – Löst organiskt kol (dissolved organic carbon) 
EQS – miljökvalitetsnorm (environmental quality standards) 
Fe – Järn 
Hg – Kvicksilver 
MAC-EQS - Maximal tillåten koncentration-miljökvalitetsnorm (Eng: maximum annual  
                         concentration) 
MAC-MKN – Maximal tillåten koncentration-miljökvalitetsnorm 
MKN – Miljökvalitetsnorm  
MIFO – Metodik för inventering av förorenade områden 
Mn – Mangan 
Ni – Nickel 
Pb – Bly 
SFÄ – Särskilt förorenande ämne 
TOC – Totalt organiskt kol (total organic carbon) 
V - Vanadin 
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1. Inledning  
 
Metaller finns naturligt i miljön. Vissa metaller är essentiella och kallas biogena, exempel på 
dessa är Cu, Zn och Mn. Andra innebär enbart en belastning för miljön, exempel på dessa är 
Pb, Cd, Hg och As. Djurlivet i sjöar och vattendrag kan påverkas negativt av ökad metallbes-
lastning. Gruvdrift bidrar med ökade metallkoncentrationer i ytvatten (Gozzard et al. 2011) 
och har visat sig påverka biologin i vattenförekomster genom metalläckage och AMD som 
sänker pH (Kauppila, Kihlman och Mäkinen 2006; Kihlman, Kauppila 2010). För att skydda 
våra vatten från föroreningar av metaller och andra ämnen har gemensamma regler genom 
ett ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) inom EU tagits fram för att säkerställa god vatten-
kvalitet. Genom nationella lagar och förordningar, har dessa implementerats i Sverige och 
övriga EU-länder. I Sverige ansvarar Vattenmyndigheterna över förvaltningen av kvaliteten 
på vattenmiljön (2004:660).  
 

1.1 Syfte 
Den här studien är ett projekt på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län som ska ge underlag 
till beslut om åtgärder eller fortsatta studier av föroreningsmetallerna. Syftet med studien är 
att undersöka metallbelastningen i vattendrag till och från Råsvalen genom att analysera yt-
vattenprover från fyra vattendrag med avseende på metaller. För att få ett tidsperspektiv på 
föroreningsbelastningen kommer även sedimentanalysdata från 1989 att studeras. Utöver 
metaller kommer prover tas på alkalinitet, pH, TOC (totalt organiskt kol) och DOC (löst or-
ganiskt kol). Utifrån Länsstyrelsens önskemål och för att begränsa studien har enbart ytvat-
ten valts att provtas.  
 
Frågeställningar som studien besvarar: 
 
- Vilka metallhalter finns i ytvattnet i undersökta vattendrag och hur förhåller de sig till 

aktuella gränsvärden? 
 
- Hur stora mängder metaller tillförs Råsvalen via de undersökta vattendragen Storån, 

Hammarskogsån och Albäcksån? 
 
- Genom jämförelse med miljökvalitetsnormer och föreslagna gränsvärden samt Natur-

vårdsverkets bedömningsgrund (1999b); utgör metallhalterna någon risk för biologin i 
vattendragen? 

 
- Genom tillståndsbedömning av metallhalterna enligt Naturvårdsverkets bedömnings-

grund (1999a); kan några troliga källor till Råsvalens metallbelastning identifieras? 
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2. Bakgrund 
 
Sveriges vattenvårdsarbete styrs av EUs ramdirektiv för vatten som trädde i kraft 2000. 
Detta ramdirektiv bildades för att vattenvården skulle samordnas på ett bättre sätt inom un-
ionen i syfte att skydda vattenresurserna genom god hållbar förvaltning. Direktivet innebär 
för varje medlemsland en ram att förhålla sig till inom vattenförvaltningen. Målet med direk-
tivet är att alla vattenförekomster inom EU ska uppnå god ekologisk och kemisk status till 
2015. Ramdirektivet har lett till att Sverige (och övriga EU-länder) har utarbetat åtgärdspro-
gram och förvaltningsplaner för att nå dessa mål. Idag ska därför samtliga vattenförekomster 
inom EU statusbedömas enligt ekologisk och kemisk status (2000/60/EG). 
 
I ramdirektivet fastställdes en strategi mot förorening av vatten som syftade till att identifi-
era prioriterade ämnen som innebär en risk för vattenmiljön (2013/39/EU). Genom beslut 
(2455/2001/EG) fastställdes en förteckning på 33 ämnen som s.k. prioriteras inom unionen. 
Bland dessa ämnen finns tungmetallerna Cd, Pb, Hg och Ni angivna. Ämnena valdes ut uti-
från ämnenas toxicitet och utbredning och användningsområde. Av nämnda metaller klassas 
Cd och Hg som prioriterade farliga ämnen (2013/39/EU). Miljökvalitetsnormer (MKN, eng: 
EQS), för de 33 prioriterade ämnena fastställdes 2008 i ett dotterdirektiv (2008/105/EG) 
men har reviderats nyligen och ytterligare 12 ämnen har lagts till på listan. Även vissa MKN 
är uppdaterade med anledning av den vetenskapliga utvecklingen (2013/39/EG). De nu 45 
prioriterade ämnena samt ett antal andra ämnen som regleras i direktiv om fiskevatten och 
skaldjur utgör klassificeringen av kemisk status (Naturvårdsverket 2008). MKN för de prio-
riterade ämnena kan ses som nya bedömningsgrunder som har ersatt de som anges i Natur-
vårdsverkets rapport 4913 (1999a).  
 
Ekologisk status bedömer kvaliteten på förekomsten av växter och djurliv i en vattenföre-
komst och klassas enligt hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dålig status. Vid klassifice-
ringen görs en sammanvägning av olika kvalitetsfaktorer; biologiska, hydromorfologiska och 
fysikaliska-kemiska. För varje kvalitetsfaktor bedöms olika parametrar, exempelvis botten-
fauna och växtplankton för biologiska, syrehalt, näringsämnen och särskilt förorenande äm-
nen för fysikaliska-kemiska och vattenståndsvariationer för hydromorfologiska (Naturvårds-
verket 2007a). 
 
Särskilt förorenande ämnen är de ämnen som, förutom de prioriterade ämnena angivna i 
ramdirektivet för vatten, släpps ut i betydande mängd i vatten under förutsättning att de kan 
påverka den ekologiska statusen negativt (Vattenmyndigheterna i samverkan 3013a). Dessa 
ämnen ska det föreslås gränsvärden (klassgränser) för och bedömas. Vilka ämnen det är kan 
variera mellan olika vattenförekomster. Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen har 
valt ut 31 olika ämnen och föreslagit gränsvärden för dessa. Bland dessa finns metallerna Cr, 
Zn och Cu. Urvalet utgick bland annat ifrån ämnets inneboende egenskaper samt ämnen 
som uppvisat höga halter vid miljöövervakning. Vattenmyndigheterna har till uppgift att be-
döma vilka ämnen som släpps ut i betydande mängd och klassificera ämnena och till hjälp 
finns de föreslagna gränsvärdena att jämföra dem mot (Naturvårdsverket 2008).   
 
Råsvalen samt de undersökta vattendragen ska uppnå miljökvalitetsnormerna god ekologisk 
status respektive god kemisk status till år 2015 som samtliga vattenförekomster i landet och 
inom EU enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Vid statusklassning av Råsvalen 2010 bedömdes 
de biologiska parametrarna bottenfauna och växtplankton vara dålig respektive måttlig. Då 
sjön inte är försurad väcktes funderingar på om tillrinnande vattendrag kunde belasta sjön 
med metaller. Inom sjöns avrinningsområde har det bedrivits gruvdrift sedan 1400-talet, vil-
ket inneburit att Råsvalen under lång tid utsatts för hög metallbelastning. Att gruvor har en 
miljöpåverkan är allmänt känt och forskning visar på att sjöar och vattendrag påverkas ge-
nom högre metallhalter i sediment. (Axtman och Louma 1991; Bindler et al. 2012). Högre 
metallhalter till följd av gruvdrift har även orsakat minskat artantal av bland annat kiselalger 
och testat amoebae (Kihlman och Kauppila 2010). Då senare års undersökningar visat på 
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störningar i sjöns bottenfauna- och växtplanktonsamhällen (SLU 2010) behöver det utredas 
om det är höga metallhalter som inverkar negativt på livet i sjön. Flera sjöar däribland Norr-
sjön uppströms Råsvalen visar på en tydlig negativ påverkan av metaller (Bäckström 2004). 
 

2.1 Länsstyrelsens arbete 
Länsstyrelsen i Örebro län ansvarar för samordningen av vattenförvaltningsarbetet i länet 
och sammanställer statusklassificeringar och resultat från undersökningar av bland annat de 
aktuella vattenförekomsterna. Tabell 1 visar den senast uppdaterade statusklassningen från 
2013. Ingen av vattenförekomsterna bedömdes uppnå god kemisk status. Kemisk status-
klassning består av två klassningar där Hg exkluderas i den ena. Detta för att Hg anses före-
komma i högre halter än gränsvärde (20 μg/kg i biota) i fisk i hela landet (VISS 2013a) vilket 
innebär att Hg ensamt kan göra att god status inte uppnås. Storån, Hammarskogsån eller Al-
bäcksån uppnår inte heller miljökvalitetsnormen god ekologisk status. 
 
Som en del i vattenvårdsarbetet har Länsstyrelsen genomfört fiskevårdande åtgärder i 
Råsvalens tillflöden och planerar fler åtgärder inom en snar framtid. Länsstyrelsen anser det 
oroväckande att bottenfauna- och växtplanktonsamhället är negativt påverkat i sjön och det 
finns risk att den ekologiska samt kemiska statusen inte kommer att uppnå ”god” till 2015 
vilket är miljökvalitetskravet. Eftersom tillförseln av metaller sannolikt är stor till sjön anser 
Länsstyrelsen det viktigt att det ska utredas närmare för att relevanta slutsatser ska kunna 
dras. Utöver Vattendirektivets krav på att alla vattenförekomster ska uppnå god eller hög 
status finns det ett allmänt intresse att eftersträva god status i sjön då det är en populär fis-
kesjö och området kring sjön används för rekreation och friluftsliv. 
 
Tabell 1. Statusklassning 2013, notera att Arbogaån syftar till Storån nedströms Råsvalen (VISS 2014a-e). 

 

  Ekologisk status Kemisk status 
Kemisk status 
(exklusive Hg) 

Råsvalen God Uppnår ej god Uppnår ej god 

Storån Otillfredsställande Uppnår ej god God 

Hammarskogsån Måttlig Uppnår ej god God 

Albäcksån Måttlig Uppnår ej god God 

Arbogaån God Uppnår ej god God 

 
 
Ett annat verksamhetsområde för Länsstyrelsen är arbetet med inventering av förorenade 
områden i länet som ska klassas enligt metoden för inventering av förorenade områden 
(MIFO). Syftet med inventeringen är att förorenade områden ska identifieras och undersö-
kas för bedömning om området behöver efterbehandlas. Metoden består av två faser. Vid fas 
1 görs inga provtagningar utan befintlig fakta samlas in om objektet/området och samman-
ställs.  Vid fas 2 görs en grundligare undersökning där området undersöks för att kartlägga 
föroreningssituationen. Utifrån en provtagningsplan tas prover av det förorenade området. 
Det kan röra sig om markprover, sedimentprover, ytvattensprover eller grundvattensprover.  
Objekten bedöms enligt aktuella föroreningars farlighet, hur stora mängder föroreningar det 
finns på området, hur stora förutsättningarna är att föroreningarna kan spridas samt vilket 
skyddsvärde och känslighet ett område har. Områdena indelas sedan i följande klasser: 
 
Riskklass 1: Mycket stor risk för människors hälsa och för miljön 
Riskklass 2: Stor risk för människors hälsa och för miljön 
Riskklass 3: Måttlig risk för människors hälsa och för miljön 
Riskklass 4: Liten risk för människors hälsa och för miljön  
 
Riskklassningen används som underlag för beslut om fortsatta åtgärder (Länsstyrelsen i Öre-
bro län 2013). 
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2.2 Områdesbeskrivning 
Råsvalen är en relativt stor sjö belägen i Lindesbergs kommun i norra Örebro län mellan tä-
torterna Storå i norr och Lindesberg i söder. Råsvalen är en del av Arbogaåns avrinningsom-
råde. Arbogaån har sin början i södra Dalarna och rinner genom flera sjöar fram till utloppet 
i Mälaren. Arbogaån byter namn längs vägen; norr om Råsvalen är namnet Storån. Eftersom 
Råsvalen är del i ett större vattensystem finns risk att sjön påverkas av föroreningar som 
sprids från uppströms lokaliserade källor. Området kring sjön är en del av Bergslagen som 
har en lång historia av gruvdrift bakom sig. Namn som Kopparberg, Gruvberget, Fanthyttan 
och Guldsmedshyttan minner om en tid som varit. Trots namnet är det dock silvergruvorna 
som är mest kända i Guldsmedshyttan. Där fanns tidigare Sveriges näst största silvergruva i 
Sverige efter Sala silvergruva (Arvidsson, Tarkkanen 1992). 
 
Förutom gruvdrift finns andra antropogena källor som ger effekter i vattendragen. Råsvalens 
tillrinningsområde är relativt kraftigt reglerat till förmån för produktion av vattenkraft. To-
talt finns 23 vattenkraftverk och betydligt fler dammar i tillrinningsområdet. I Råsvalens 
största tillflöde Storån kan flödet vara nästintill obefintligt under lågflödesperioder, däremot 
finns ingen större möjlighet att magasinera vatten vid högflöden i uppströmsliggande maga-
sin/sjöar. Uppströms Storån rinner Rällsälven och Garhytteån till Norrsjön där det också 
finns kraftverk som reglerar vattenflödet (Bergdahl skriftligen 2014). Vattenflödet kan ha in-
verkan på metallkoncentrationen i ytvatten. Studier i England t.ex. visar att halten Zn ökar 
med minskat flöde medan Fe och Al minskar med minskat flöde i gruvpåverkade vattendrag 
(Gozzard et al. 2011). I ökat vattenflöde minskar mängden löst Zn och domineras istället av 
partikulärt bundet Zn. Utifrån data i den här studien går det ej att bedöma hur flödet påver-
kar metallhalten i Råsvalens avrinningsområde. 
 
Området kring Råsvalen och dess tillflöden består av varierade jordarter. Stora delar av yt-
terområdena domineras av sandig morän, men närmre sjön och runt tillflödena varierar 
jordarterna mer. Längs med Storån består jordarterna mestadels av postglacial lera med 
isälvssediment precis längs med ån. Längs Hammarskogsån varierar jordarterna, vid prov-
tagningspunkten uppströms finns postglacial sand. Längs med ån består jorden av glacial 
silt, postglacial finsand och glacial lera. Nedströms dominerar sandig morän. Precis vid ut-
loppet av Hammarskogsån ligger industriområdet Vestas Casting och marken består av ut-
fyllnad. Jordarterna kring Albäcksån består främst av lera och silt. Det finns även inslag av 
organiska jordarter innan utloppet i Råsvalen (SGU 2013). 
 
2.3 Potentiella källor 
För att kunna identifiera några potentiella källor har MIFO-klassade objekt i avrinningsom-
rådena studerats.  Som figur 1 visar är antalet MIFO-klassade objekt inom avrinningsområ-
dena stort. Nedan nämns några med kopplingar till metallpåverkan. Det finns även ett flertal 
identifierade objekt som dock ej är riskklassade. Inom Albäcksåns avrinningsområde finns 
fem objekt med riskklass 2 samt två objekt med riskklass 3. Ett oklassat objekt finns vid Gus-
selby gamla hytta. Det objektet ligger precis invid ån. Inom Hammarskogsåns avrinningsom-
råde finns fyra objekt med riskklass 2 och tre objekt med riskklass 3. Ett av objekten med 
riskklass 2 är Guldsmedshyttefältet som är en deponi av varp, uppskattningsvis 60 000 m3.  
Varp är de bergmassor som blir kvar efter att fyndigheterna urskilts från berget. Varpen i fäl-
tet innehåller förhöjda halter av Pb och även Zn och As i form av sulfidföreningar. Provtag-
ning har skett i en damm på området och halten Pb uppgick till 132 μg/l (Höglund, Birgers-
son och Svensson 2001). Inom Storåns avrinningsområde finns ett objekt med riskklass 1: 
Håkansbodafältet, nio stycken objekt med riskklass 2 samt elva objekt med riskklass 3. Flera 
av dessa är sulfidgruvor med upplag, järnmalmsgruvor som exempelvis Stråssa gruva eller 
gamla hyttor. Figur 2 visar ett av upplagen (varphög) som är lokaliserad precis invid Storån 
och som Länsstyrelsen befarar kunna läcka metaller ut i vattendraget. 
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Figur 1. Karta med delavrinningsområden och MIFO-inventerade objekt 1: Guldsmedshyttefältet, 2: Håkansboda-
fältet, 3: varpupplag samt pågående verksamheter A: Vestas, B: Lovisagruvan (©Lantmäteriet Medgivande 
i2012/893). 
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Figur 2. Varphög av riskklass 2, invid Storån som skymtas till höger i bild. Fotograf: Caroline Warnicke 

 
2.3.1 Håkansbodafältet 
Strax nordost om Råsvalen finns Håkansboda gruvfält (se figur 1), en koppar- och järngruva 
med upplag av sulfidhaltig varp, där det historiskt har bedrivits gruvdrift av Cu och Fe från 
1400-talet till 1919. Området är tilldelat riskklass 1 enligt MIFO fas 2, den högsta riskklassen 
vilket innebär att föroreningar är konstaterade på platsen som innebär mycket stor risk för 
människors hälsa och miljön. Föroreningarna består av As, Cd, Co, Cu, Pb och Zn. Gruvavfal-
let, bland annat sulfidhaltig varp, ligger på många ställen i eller mycket nära Jönshytte-
bäcken och samtliga gruvhål avvattnas direkt till bäcken. Jönshyttebäcken mynnar ut i 
Storån ca 4 km uppströms utloppet till Råsvalen. Den totala avfallsmängden uppskattas till 
71 000 ton. Av avfallet uppskattas mängden Cu till 360 ton, 160 ton As, 5 ton Pb, 4,5 ton Zn, 
12 ton Co och 140 kg Cd. Provtagning av ytvatten visar på högre halter nedströms avfallsom-
rådena jämfört med uppströms. Nedströms uppmättes halter av Cu 25,5, Zn 30,5 och Pb 
3,83 μg/l; uppströms var dessa värden för Cu 7,5, Zn 11,3 och Pb som högst 0,28 μg/l. Sprid-
ningsförutsättningarna i mark och grundvatten, samt till och i ytvattnet bedöms vara stora 
till mycket stora (Bäckström 2008). 
 
2.3.2 Pågående verksamheter 
En av de två större pågående verksamheterna kring Råsvalen är Lovisagruvan på nordöstra 
sidan av sjön (se figur 1). Gruvan bedriver brytning av höghaltig zink- och blymalm. Verk-
samheten är en A-verksamhet vilket innebär att den är en tillståndspliktig miljöfarlig verk-
samhet med tillståndsprövning av Miljödomstolen. Verksamhetens utsläpp utgörs av lakvat-
ten från brytningen. Lovisagruvan som verksamhetsutövare utför provtagningar för egen-
kontroll. Recipienten av utsläppen är Lovisabäcken, ett litet vattendrag som mynnar ut i 
Storån ca 3 kilometer uppströms Storån utlopp i Råsvalen. Tabell 2 visar mängden metall 
som släpps ut från Lovisagruvan år 2008 respektive 2012. Zn och Pb är de metaller som 
släpps ut i störst mängd (Lovisagruvan 2013). 
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Tabell 2. Utsläpp till Lovisabäcken från Lovisagruvan under 2008/2012 (Länsstyrelsen i Örebro län 2010; Lovi-
sagruvan 2013). 

 

Ämne 
Utsläpp 
2008 

Utsläpp 
2012 Enhet 

Zn 73,9 34,1 ton/år 

Pb 18,7 10,8 ton/år 

Cu 0,5  ton/år 

As 0,068  ton/år 

Cd 0,46  kg/år 
 

Vestacastings Guldsmedshyttan AB är den andra större pågående verksamheten och områ-
det ligger i direkt anslutning till Råsvalen (se figur 1). Företaget tillverkar gjuteriprodukter. 
Verksamhetens miljöpåverkan består av användning av energi och råvaror samt avfall av 
sand och slagg, buller, damm och utsläpp av flyktiga organiska ämnen. Företaget har krav att 
kontrollera luftutsläpp dock ej vattenutsläpp (Vestas Casting 2013). Företaget ligger på ett 
område förorenat av tidigare verksamheten Guldsmedshytte Bruks AB med anor från 1500-
talet (Henricson 2005). Eftersom området gränsar till Råsvalen påverkar eventuella utsläpp 
inte Hammarskogsån utan sjön. 

 
2.4 Tidigare studier 
Utöver resultat från MIFO-studier finns undersökningar gjorda av vattenförekomsterna som 
en del i den samordnade recipientkontrollen. Syftet med recipientkontroll är att övervaka 
miljösituationen i ett avgränsat område och är en del i vattenförvaltningsarbetet. Arbogaåns 
Vattenförbund ansvarar för den samordnade recipientkontrollen av Arbogaåns vattensy-
stem. I Arbogaåns vattensystem finns ett antal provpunkter som undersöks med avseende på 
olika parametrar. Vattenkemin undersöks årligen men metaller inkluderas bara var sjätte år. 
Vartannat år undersöks sjöns bottenfauna samt sjöns sammansättning av växtplankton. Be-
dömningen från undersökningen 2010 som gjordes av Institutionen för vatten och miljö på 
SLU (2011), var att status för bottenfaunan var dålig och status för växtplankton var måttlig 
på grund av lågt artantal av respektive. Enligt SLU kan låg status på växtplankton indikera 
på sura förhållanden men kemidata visar att Råsvalen har goda buffrande egenskaper (>0,2 
mekv/l).  En annan förklaring till det låga artantalet kan vara metallpåverkan. Dock visar 
sjön Väringen, några mil söder om Råsvalen också på metallpåverkan men där är inte artan-
talet lika lågt. Låg status på bottenfaunan kan enligt SLU tyda på låg syrehalt i sjön men 
också på metallpåverkan (SLU 2011). Tabell 3 visar statusklassningen 2010-2012 med avse-
ende på bottenfauna, växtplankton och totalfosfor som alla är parametrar för bedömning av 
ekologisk status. 
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Tabell 3. Statusklassning baserad på årlig recipientkontroll. I tabellen finns en sammanställning av de senaste 
årens statusklassningar av biologiska parametrar inom samordnad recipientkontroll. De provpunkter som anses 
aktuella för studien har valts ut (SLU 2011, 2012, 2013). 

 

  

Status botten-
fauna 

status växt-
plankton 

status 
totalfosfor 

2010    

6032 Storån Flögfors ej analyserat ej analyserat hög 

6034 Storån inflöde Råsvalen ej analyserat ej analyserat hög 

6040 Råsvalen dålig måttlig hög 
6048 Storån uppströms Lin-
desberg ej analyserat ej analyserat hög 
6050 Storån nedströms Lin-
desberg god ej analyserat hög 

2011    

6032 Storån Flögfors ej analyserat ej analyserat god 

6034 Storån inflöde Råsvalen ej analyserat ej analyserat god 

6040 Råsvalen ej analyserat ej analyserat hög 
6048 Storån uppströms Lin-
desberg ej analyserat ej analyserat hög 
6050 Storån nedströms Lin-
desberg ej analyserat 

otillfreds-
ställande god 

2012    

6032 Storån Flögfors ej analyserat ej analyserat hög 

6034 Storån inflöde Råsvalen ej analyserat ej analyserat god 

6040 Råsvalen hög hög hög 
6048 Storån uppströms Lin-
desberg ej analyserat ej analyserat hög 
6050 Storån nedströms Lin-
desberg god ej analyserat god 

 
Som en del i den samordnade recipientkontrollen har under utvalda år metallanalyser ut-
förts. Data är hämtade från Arbogaåns Årsrapporter för tidigare metallprovtagningar. Den 
punkt som är aktuell för studien är 6030; Garhytteån nedströms Bångbro ARV och 6034; 
Storåns inflöde i Råsvalen (X 146230, Y 662160). Metallprovtagningar är ej utförda i sjön el-
ler i övriga tillrinnande vattendrag. Vid denna punkt fanns data för 1998 (n=6), 2000 (n=6), 
2002 (n=6), 2006 (n=6) och 2010 (n=4). Resultat för Hg och Al saknas för 2010. As och Ni 
saknas för 1998-2002. I tabell 4 sammanställs resultat från dessa provtagningar.   
 
Tabell 4. Sammanställning av tidigare metallundersökningar. 6030 Garhytteån och 6034 Storåns inflöde i Rå-
svalen (ELK AB 1999, 2001, 2003, 2007; SLU 2011) 
 

6030 Gar-
hytteån 

Cd 
(μg/l) 

Cr 
(μg/l) 

Cu 
(μg/l) 

Hg 
(μg/l) 

Pb 
(μg/l) 

Zn 
(μg/l) 

As 
(μg/l) 

Ni 
(μg/l) 

Max 0,143 0,605 12,0 0,0059 14,8 117 0,582 2,92 

Min 0,033 0,098 2,4 <0,002 0,8 36 0,063 0,24 

Medel 0,065 0,219 5,0 0,0015 3,9 55 0,271 0,50 
Standardavvi-
kelse 0,021 0,097 2,0 0,0011 2,9 17 0,105 0,53 

          
6034 
Storån         

Max 0,045 0,560 8,2 0,0046 3,9 32,8 0,560 0,91 

Min 0,010 0,113 1,6 <0,002 1,0 10,5 0,260 0,23 

Medel 0,032 0,254 3,0 0,0016 2,1 21,5 0,280 0,42 
Standardavvi-
kelse 0,015 0,101 1,3 0,0007 0,8 5,9 0,097 0,24 

 

 
  



10 
 

I Arbogaåns recipientkontroll 2010 räknades metalltransporter ut i utvalda vattendrag, där-
ibland 6034; Storåns inflöde i Råsvalen.  Tabell 5 visar att Zn är den enda metall som före-
kommer i större mängd i Garhytteån uppströms Norrsjön än i Storån. 

 
Tabell 5. Uträknad metalltransport i 6030 Garhytteån och 6034 Storånsinflöde i Råsvalen 2010 (SLU 2012) 
 

Metalltransport 2010 
Cu 

(ton/år) 
Zn 

(ton/år) 
Cd 

(ton/år) 
Pb 

(ton/år) 
Cr 

(ton/år) 
Ni 

(ton/år) 
As 

(ton/år) 
6030 Garhytteån, upp-
ströms ARV 0,817 7,763 0,0105 0,461 0,032 0,081 0,048 
6034 Storåns inlopp Rå-
svalen 1,468 6,806 0,0145 0,581 0,094 0,17 0,112 

 

2.4.1 Analys av vattenmossa 
Vattenmossa har analyserats avseende metaller år 2000 och 2005 av Arbogaåns vattenför-
bund som en del i recipientkontrollen. Den punkt som är aktuell i denna studie är 3034; 
Storåns inflöde i Råsvalen. Uppmätta halter är bedömda enligt Naturvårdsverket (1999a); 
bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Notera att denna bedömningsgrund ej an-
vänds för statusklassning enligt ramdirektivet för vatten.  
 
Tabell 6. Metaller i vattenmossa (mg/kg ts) i Storåns inflöde i Råsvalen. Co ej analyserat 2005 (ELK AB 2001, 
2006). 
 

Lokal År Al As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn Co 

3034 2005 5390 15 2,3 4,85 40,2 0,07 17,9 40,9 1050 X 

3034 2000 10100 9,2 2,6 10,2 22,8 0,08 6,87 55,9 1730 19,3 
Kvot 

2005/2000  0,53 1,68 0,88 0,48 1,76 0,88 2,61 0,73 0,61  

 

Klass 1 Mkt låga halter 

Klass 2 Låga halter 

Klass 3 Måttligt höga halter 

Klass 4 Höga halter 

Klass 5 Mkt höga halter 

 

Tabell 6 visar att As, Zn och Pb är de metaller som uppvisar höga halter vid båda provtill-
fällena. Cd, Cr och Ni uppvisade höga halter vid ett av provtillfällena varav Cd och Cr vid år 
2000 och Ni 2005. As, Cu och Ni har högre halter 2005 medan övriga metaller har lägre 
jämfört med år 2000 fler 67 % av metallerna (Co exkluderat) har minskat i koncentration. Ni 
har ökat mest med drygt 260 %. Halten Cr i vattenmossa har halverats 2005 jämfört med 
2000. 
 
2.4.2 MIFO Norrsjön 
2010 genomförde Örebro Universitet på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län en MIFO Fas 
2 av Norrsjön, ca 20 km norr om Råsvalen. Ytvatten och sediment (provdjupen varierade 
mellan 15 - 34 cm djup) undersöktes och bedömdes. Utifrån resultaten i studien (Bäckström 
2004) bedömdes sjön utgöra en riskklass 2; stor risk för människor och hälsa, enligt MIFO-
modellen. Norrsjön utgör en del av Arbogaåns avrinningsområde. Nedströms Kopparberg är 
Norrsjön den första större "sedimentationsbassäng" och medför att föroreningar från bland 
annat historisk verksamhet runt Kopparberg har sedimenterat i Norrsjön. Resultatet från 
undersökningen visade på att i Norrsjöns ytvatten förekom Pb-, Cu- och Zn-halter i måttligt 
allvarligt tillstånd (7,3, 21,9 resp. 44,5 µg/l) medan övriga metaller förekom i låga halter. I 
tillrinnande vattendrag förekom Cu, Zn, Cd och Pb i halter motsvarande måttligt allvarligt 
tillstånd (9,8, 72,3, 0,57 resp. 0,49 µg/l).  
Mängden förorenat sediment bedömdes som mycket stora. De ämnen som konstaterades 
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förorena botten var Pb, Zn, Cu, Cd och eventuellt As. Zn och Pb förekom i halter (5500 resp. 
3060 mg/kg ts) motsvarande mycket allvarligt tillstånd, Cd allvarligt tillstånd (13,7 mg/kg 
ts) och As måttligt allvarligt tillstånd (29,4 mg/kg ts). De högsta halterna förekom en bit ner 
i sedimentet och detta tolkas i undersökningen som att sjön främst utsatts för historisk me-
tallpåverkan. Pb förekom dock vid ytan i mycket allvarligt tillstånd (1170 mg/kg ts). Tabell 7 
visar medelvärdet på uppmätta metallhalter i sediment från samtliga provstationer.  
 
Tabell 7. Medelhalt (mg/kg ts) i de översta 20 cm sediment (Bäckström 2004). 
 

Ämne  
mg/kg 

ts 

Zn 1200 

Pb 790 

Cu 235 

As 9 

Cd 2,9 
 

 
3. Material och Metod 
 
Totalt togs 36 ytvattenprov vid sex provpunkter vid sex tillfällen under 2013. De sex olika 
provpunkterna valdes ut i samråd med Länsstyrelsen och valdes med hänsyn till att platsen 
gav god praktisk möjlighet för provtagning samt att platsen vara uppströms respektive ned-
ströms de närmaste potentiella utsläppskällorna. Figur 3 visar de valda provtagningstation-
erna (för koordinater, se bilaga 1). Provtagningarna skedde under en tidsram av 12 veckor 
med provtagning varannan vecka. Första provtagningen skedde 130417 i samband med vår-
flodens start.  
 

 
 
Figur 3. Karta över provtagningspunkterna: 1: Albäcksån, 2: Storån nedströms, 3: Storån uppströms, 4: Hammar-
skogsån nedströms, 5: Hammarskogsån uppströms, 6: Råsvalens utflöde (©Lantmäteriet Medgivande 
i2012/893).  
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3.1 Provtagning 
Vid provpunkt 1 och 2 togs vattenprovet med hjälp av en Ruttnerhämtare, vid övriga platser 
användes en flaska fäst på en stav, s.k. Fyrishämtare. Vattnet togs mot vattnets färdriktning 
och i den mån det var möjligt på ett djup av ca 0,5 meter. Vid provpunkt 1-4, som var lokali-
serade vid broar, togs provet uppströms bro för att undvika föroreningar från bron/vägen. 
Vid varje provpunkt fylldes en 125 ml syradiskad flaska av LD-polyeten för analys av metal-
ler, samt två stycken 100 ml flaskor för analys av TOC, pH respektive DOC samt alkalinitet. 
Flaskorna fylldes helt för att undvika luftbubblor i proverna. Innan ny provtagning sköljdes 
vattenhämtaren tre gånger i recipienten. Flaskorna förvarades i en mörk kylväska fram tills 
att proverna paketerades i paket med en kylkloss och samma dag skickades iväg för analys 
till ALS laboratorium. 
  
3.1.1 Metallanalyser av ytvatten 
Metallproverna har analyserats vid ALS laboratorium i Luleå. Laboratoriet är ackrediterat 
och metoderna har utförts enligt standard för totalhalt EPA 200.7 vid ICP AES, EPA 200.8 
vid ICP SFMS samt SS-EN ISO 17852:2008 vid AFS. De analysmetoder som använts är op-
tisk emissionsspektrometri (ICP AES och ICP SFMS) samt atomflourescens (AFS) för Hg. 
Vid ankomst till laboratoriet har provet surgjorts med 1 ml salpetersyra per 100 ml prov. 
Detta för att metallerna ska komma i lösning och inte fastna på flaskväggen. Provet har för-
varats svalt över natten för att metallerna ska hinna lösa sig innan analys nästkommande 
dag. 1 ml av provet har tagits ut för att göra en provanalys för att ta reda på en ungefärlig 
halt. Halten har betydelse om provet behöver spädas innan analys. Eftersom proverna har 
analyserats för totalhalt så har inte proven filtrerats innan analys. Vid provtillfälle 6 har två 
prover tagits för metallanalys där ena provet filtrerats genom 0,45 μm filter. Detta för att få 
ett jämförande värde mellan ofiltrerat och filtrerat prov. Hg-förekomst har efter kallförång-
ning bestämts med hjälp av atomflourescens (CVAFS) (ALS Scandinavia 2013). 
 
3.1.2 Övriga analyser av ytvatten  
pH har bestämts potentiometriskt med pH-meter och temperaturkompensation. Alkalinitet 
har analyserats enligt standard SS-EN ISO 9963-2. TOC och DOC har analyserats enligt me-
tod CSN EN 1484.  
 
3.2 Jämförelse med gränsvärde 
Uppmätta halter har jämförts med gränsvärden angivna för metallerna. Gränsvärden som 
använts presenteras i tabell 8. De metaller som jämförts mot gränsvärde är As, Cd, Co, Cr, 
Cu, Hg, Ni, Pb och Zn.  

 
Tabell 8. Gränsvärden för studerade metaller (Naturvårdsverket 2008; 2013/39/EU; Havs- och vattenmyndig-
heten 2013; Vattenmyndigheterna i samverkan 2013a). 

 

Metall 
Gränsvärde 
(μg/l) Typ av gränsvärde 

As 0,5 Föreslaget gränsvärde för SFÄ 

Cd 0,08* AA-MKN för prioriterade ämnen 

Co 0,039 Naturlig bakgrundshalt 

Cr 3 Föreslaget gränsvärde för SFÄ 

Cu 4 Föreslaget gränsvärde för SFÄ 

Hg 0,07 MAC-MKN för prioriterade ämnen 

Ni 4 AA-MKN för prioriterade ämnen 

Pb 1,2 AA-MKN för prioriterade ämnen 

Zn 3 Föreslaget gränsvärde för SFÄ 

 

*Värdet avser vatten med hårdhetsgrad <40mg CaCO3/l.  
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3.3 Avvikelse från jämförvärde 
För att besvara frågeställningen om några troliga källor till metallbelastningen kan identifie-
ras har uppmätta halter klassindelats efter avvikelse från jämförvärden som ska representera 
de naturliga halterna i området. De jämförvärden som har använts är hämtade från Bedöm-
ningsgrunder för sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket 1999a) och visas i tabell 2, bilaga 2. 
Denna indelning är till skillnad från riskbedömningen inte relaterad till biologiska effekter 
utan är en bedömning av påverkan av antropogena källor. Samtliga vattendrag klassas som 
större vattendrag förutom Albäcksån. Det bör noteras att den här bedömningen inte tilläm-
pas vid statusklassning enligt ramdirektivet för vatten.  
 
3.4 Biologisk riskbedömning 
För att besvara frågeställningen om uppmätta halter utgör risk för biologiska effekter har 
metallhalterna, utöver jämförelsen med EQS och föreslagna gränsvärden, tillståndsbedömts 
enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet (1999b). Indelningen redovi-
sas i tabell 3, bilaga 2. Gränsen mellan mindre allvarligt och måttligt allvarligt är den nivå 
som har bedömts ge ökade risker för biologiska effekter (Naturvårdsverket 1999b). Det bör 
påpekas att denna bedömningsgrund inte tillämpas vid statusklassning enligt ramdirektivet 
för vatten. Eftersom EQS för prioriterade ämnen och föreslagna gränsvärden för särskilt för-
orenande ämnen grundar sig på toxiciteten hos ämnena ger överskridandet av dessa värden i 
sig en indikation på om det kan innebära en risk för biologiska effekter. Det kan vara intres-
sant att göra en tillståndsbedömning enligt tabell 10 som en ytterligare bedömning av risken 
för biologin samt att se om denna äldre bedömning är "mildare" än EQS samt föreslagna 
gränsvärden. 

 

3.5 Metalltransport 
Vid uträkning av metalltransport i vattendragen användes ett medelvärde från de erhållna 
koncentrationerna från Albäcksån, Hammarskogsån nedströms respektive Storån ned-
ströms. Flödena är modellerade av SMHI utifrån den faktiska nederbörden i området (SMHI 
2014). I studien har uppskattade dygnsflöden för en tioårsperiod används för respektive vat-
tendrag.   
 

qmdygn = qv (1E-3 m3/s) x r (kg/m3) x 3600 x 24 
qm=massflöde, qv=flöde r=koncentration 

 
3.6 Sammanställning av sedimentdata från 1989 
En ny bedömning har gjorts av data från sedimentprovtagning 1989.  Som en del i den sam-
ordnande recipientkontrollen utfördes, genom Arbogaåns Vattenförbund försorg sediment-
provtagningar i 10 olika sjöar, däribland Råsvalen. Sedimentet togs med rörprovtagare och 
skiktades med två centimeters skikt. Åtta provpunkter valdes varav en vid sjöns djupare del 
(punkt 8). Detta prov analyserades i skikt ner till 24 cm. Övriga prover analyserades avse-
ende ett 2-centimeters skikt. Resultatet från 1989 bedömdes enligt SNV:s riktlinjer för me-
taller i sediment mm; Naturvårdsverkets rapport 3628 från samma år. I den här studien har 
resultatet bedömts enligt bedömningsgrunder för miljökvalitet i sjöar och vattendrag (Natur-
vårdsverket 1999a). Halterna har även jämförts mot jämförvärde för naturlig bakgrundshalt 
från samma rapport. De naturliga bakgrundshalterna redovisas i tabell 4, bilaga 2. 
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Figur 4. Karta över tidigare sedimentprovtagningspunkter i Råsvalen. Punkt 8 markerad med stjärna visar på 
punkten vid den djupaste delen. Infogat i kartan är även ett diagram över kvicksilveranalysen. Vita staplar visar 
resultat från de ytliga skikt (0-2 cm) som analyserades vid respektive punkt. Svarta staplar visar resultat från se-
dimentprofilen vid provpunkt 8; 0-24 cm djup (Arbogaåns Vattenförbund 1989). 

 
 
3.7 Filtrerade och ofiltrerade prover  
Föreslagna gränsvärdena när det gäller prioriterade ämnen och särskilt förorenande ämnen 
avser lösta delen metall som erhålls genom filtrering genom ett 0,45 µm filter. Filtreras inte 
provet är det totala mängden metall som analyseras. Vid kemisk och ekologisk statusklassifi-
cering görs generaliseringen att total halt =filtrerad halt/biotillgänglig halt (Vattenmyndig-
heterna 2013). I denna studie baseras resultaten på total mängd metall. Ett jämförelseprov 
togs vid sista provtillfället 13-06-30 för att jämföra skillnaden mellan filtrerade respektive 
ofiltrerade prover. Tabell 9 visar skillnaden mellan erhållna värden från ofiltrerade och fil-
trerade prover från 13-06-30. 
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Tabell 9. Jämförelse mellan filtrerade och ofiltrerade prover 13-06-30.  

 

  
Albäck-

sån 
Storån 

nedströms 
Storån upp-

ströms 

Ham-
mar-

skogsån 
ned-

ströms 

Ham-
mar-

skogsån 
upp-

ströms 
Råsvalens 

utflöde 

As filtrerat 0,39 0,28 0,24 0,28 0,25 0,24 

As ofiltrerat 0,40 0,33 0,30 0,34 0,30 0,249 
kvot filtre-
rat/ofiltre-
rat 0,98 0,85 0,80 0,82 0,85 0,96 
        

Cd filtrerat 0,009 0,015 0,010 0,010 0,011 0,016 

Cd ofiltrerat 0,011 0,024 0,018 0,012 0,014 0,020 
kvot filtre-
rat/ofiltre-
rat 0,85 0,62 0,56 0,82 0,80 0,78 
        

Co filtrerat 0,12 0,04 0,02 0,07 0,08 0,02 

Co ofiltrerat 0,26 0,09 0,08 0,12 0,21 0,04 
kvot filtre-
rat/ofiltre-
rat 0,47 0,39 0,32 0,59 0,40 0,47 
        

Cr filtrerat 0,42 0,17 0,20 0,34 0,26 0,25 

Cr ofiltrerat 0,50 0,24 0,22 0,35 0,26 0,26 
kvot filtre-
rat/ofiltre-
rat 0,85 0,70 0,92 0,97 1,02 0,95 
        

Cu filtrerat 0,89 4,33 2,86 0,94 0,89 1,9 

Cu ofiltrerat 1,01 5,28 3,54 0,93 0,81 2,06 
kvot filtre-
rat/ofiltre-
rat 0,88 0,82 0,81 1,01 1,11 0,92 
        

Hg filtrerat 0,0025 <0,002 <0,002 0,0025 0,0025 <0,002 

Hg ofiltrerat 0,0035 0,0022 0,0024 0,0034 0,0041 <0,002 
kvot filtre-
rat/ofiltre-
rat 0,71   0,74 0,61  
        

Ni filtrerat 0,45 0,26 0,27 0,30 0,22 0,287 

Ni ofiltrerat 0,46 0,30 0,26 0,34 0,20 0,259 
kvot filtre-
rat/ofiltre-
rat 0,98 0,86 1,04 0,89 1,10 1,11 
        

Pb filtrerat 0,32 1,47 1,88 1,48 0,24 0,437 

Pb ofiltrerat  0,50 2,64 3,22 2,25 0,36 0,67 
kvot filtre-
rat/ofiltre-
rat 0,64 0,56 0,58 0,66 0,67 0,65 
        

Zn filtrerat 3,81 16,8 16,2 5,5 3,94 14,8 

Zn ofiltrerat 2,94 19,7 20 3,73 2,73 15,1 
kvot filtre-
rat/ofiltre-
rat 1,30 0,85 0,81 1,47 1,44 0,98 
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4. Resultat  
 
4.1 Metallhalter i vattendrag 
Resultatet visar koncentrationen för total mängd metall. Vid provomgång 130630 analysera-
des även proverna avseende löst metall dvs. filtrerade prover. Resultaten visas för metallerna 
As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb och Zn. För samtliga analyserade parametrar, se bilaga 1. I de 
fall som EQS baseras på ett årsmedelvärde (AA-EQS) redovisas ett årsmedelvärde uträknat 
på de sex olika provtagningstillfällena. Figur 5 -13 visar analysresultat för vattenprovtag-
ningar vid provtagningspunkterna Albäcksån, Storån nedströms, Storån uppströms, Ham-
marskogsån nedströms, Hammarskogsån uppströms och Råsvalens utflöde.  
 
 

 

 
 
Figur 5. Koncentration As (μg/l) i ytvatten. 
 
 
 

 
Figur 6. Koncentration Cd (μg/l) i ytvatten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figur 7. Koncentration Co (μg/l) i ytvatten. 
 

 

 
 

Figur 8. Koncentration Cr (μg/l) i ytvatten. 
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Figur 9. Koncentration Cu (μg/l) i ytvatten. 

 

 
Figur 10. Koncentration Hg (μg/l) i ytvatten. 

 

 
Figur 11. Koncentration Ni (μg/l) i ytvatten. 

 

 
Figur 12. Koncentration Pb(μg/l) i ytvatten. 

 

Figur 13. Koncentration Zn (μg/l) i ytvatten. 
 
 

 

 
Föreslaget gränsvärde för As är 0,5 µg/l. Bakgrundshalten för aktuella vattendrag är 0,19 
µg/l (Vattenmyndigheterna i samverkan 2013a). Uppmätta halter ligger under gränsvärdet 
men 20-124 % över naturliga bakgrundsvärdet. Högst halter uppmättes i Albäcksån (0,40 
µg/l) och i Storån nedströms (0,42 µg/l). Saknas svenska gränsvärden kan även kanaden-
siska vattenkvalitetskriterier användas för att bedöma vattenkvaliteten. Vattenkvalitetskrite-
riet för arsenik är 50 µg/l, lägre halter än detta utgör mindre allvarligt tillstånd för förorenat 
vatten (Naturvårdsverket 1999b). Uppmätta halter ligger långt under detta värde.    
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Cd listas som prioriterat miljöfarligt ämne vars AA-MKN beror på vattnets hårdhet. Analyse-
rat vatten tillhör klass 1; <40mg CaCO3/l med AA-MKN på ≤0,08µg/l. Naturlig bakgrunds-
halt är 0,005 µg/l (Vattenmyndigheterna i samverkan 2013b). Inget av de provtagna station-
ernas medelvärde översteg gränsen; medelvärdena ligger under 50 % av AA-MKN. I Storån 
nedströms uppmättes högst halt på 0,083 µg/l, nästan dubbelt så högt som näst högsta upp-
mätta halten på 0,046 µg/l vid Storån uppströms. Båda halterna uppmättes vid första prov-
tillfället för att sedan sjunka. Samtliga provpunkter uppvisade högst halter vid första prov-
tagningstillfället. En provtagning i Hammarskogsån motsvarar bakrundshalt medan övriga 
överskrider halten. 
 
Gränsvärde finns inte för Co men bakgrundshalten är 0,039 µg/l (Vattenmyndigheterna i 
samverkan 2013a). Uppmätt halt var högre än bakgrundshalten vid samtliga provtagningar i 
alla vattendrag. Av filtrerade prover var uppmätt halt högre i Albäcksån (0,12 µg/l ), och 
Hammarskogsån upp- (0,08 µg/l) och nedströms (0,07 µg/l). Vid samtliga provtagningstill-
fällen uppmättes högst halt av Co i Albäcksån. Vid första provtillfället är halten nästan dub-
belt så hög (0,87 µg/l) som övriga (≤0,47). Lägst halt uppmättes i Råsvalens utlopp. Kon-
centrationen visar en ganska tydlig trend med höga värden vid första provtagningstillfället 
som sedan planar ut. 
 
Cr klassas som särskilt förorenande ämne och föreslaget gränsvärde är 3 µg/l. Naturlig bak-
grundshalt är 0,150 µg/l (Vattenmyndigheterna i samverkan 2013a) och samtliga prover lig-
ger över det värdet. Ingen provpunkt överskred gränsvärdet utan ligger långt under. Högst 
halt uppmättes Albäcksån på 0,64 µg/l vilket är mer än 4 gånger högre än bakgrundsvärdet. 
Hammarskogsån nedströms uppvisade sin högst halt vid första provtagningstillfället för att 
sedan sjunka och öka igen vid sista tillfället.  
 
Cu finns uppräknat som särskilt förorenande ämne (Naturvårdsverket 2008). Föreslaget 
gränsvärde för inlandsvatten är 4 µg/l. Naturlig bakgrundshalt för Cu är 0,65 μg/l (Vatten-
myndigheterna i samverkan 2013a). Gränsvärdet överstigs vid Storån nedströms vid tre 
provtillfällen och vid Storån uppströms vid ett tillfälle. Av de filtrerade proverna överstegs 
gränsvärdet endast vid Storån nedströms (4,33 μg/l). Hammarskogsån och Albäcksån uppvi-
sade lägst halter av Cu (≤1,06 μg/l) medan Storån uppvisade högst (2,54 - 5,66 μg/l). Ned-
ströms Storån var halten som högst vid de tre sista provtagningstillfällena medan uppströms 
uppmättes högst halt vid det andra provtillfället. I Hammarskogsån uppvisar halter under 
bakgrundshalten (n=4). 
 
Hg klassas som prioriterat ämne. Ämnet har inte årsmedelvärde angivet i direktivet utan 
endast MAC-MKN på 0,07 µg/l. Uppmätta halter ligger långt under det. Naturlig bakgrunds-
halt för området är 0,0013 µg/l (Vattenmyndigheterna i samverkan 2013b)och samtliga vär-
den ligger över den halten med undantag för eventuellt Råsvalens utlopp. I diagrammet sak-
nas resultat för Råsvalens utflöde 13-06-30 på grund av att halten <0,002 låg under detekt-
ionsgränsen och kunde inte preciseras. Högst halt uppmättes i Hammarskogsån nedströms 
på 0,0083 µg/l vid första provtillfället. 
 

Ni är ett prioriterat ämne och AA-MKN är 4 µg/l och MAC-MKN är 34 µg/l. Naturlig bak-
grundshalt är 0,37 µg/l. Uppmätta halter ligger långt under båda gränsvärden. Högst halt 
uppmättes i Albäcksån på 0,57 µg/l. I Albäcksån ligger samtliga halter över bakgrundsvärdet 
men överskrids även i Råsvalens utlopp (n=3), Storån nedströms (n=2) och Hammarskogsån 
(n=1). 
 

Pb är klassat som ett av de 45 prioriterade miljöfarliga ämnen som listas i EU:s ramdirektiv 
för vatten. Naturlig bakgrundshalt är 0,09 µg/l (Vattenmyndigheterna i samverkan 2013b). 
Gränsvärdet (AA-MKN) baserad på årsmedelvärde är 1,2 µg/l för inlandsytvatten och över-
skrids vid jämförelse mot medelvärde vid tre provpunkter; Storån uppströms (2,4 µg/l), 
Storån nedströms (2,7 µg/l) och Hammarskogsån nedströms (2,8 µg/l). Även de filtrerade 
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proverna låg över AA-MKN i Storån uppströms (1,88 µg/l), nedströms (1,47 µg/l) och Ham-
marskogsån nedströms (1,48 µg/l). Maximal tillåten koncentration MAC-MKN (maximal till-
låten koncentration) är 14 µg/l och överskreds inte. Högst halt uppmättes i Hammarskogsån 
nedströms på 4,26 µg/l. 
 
Gränsvärde för Zn bestäms utifrån vattnets hårdhetsgrad. Samtliga vattendrag som studerats 
har en hårdhetsgrad <24 mg CaCO3/l vilket ger ett gränsvärde på 3 μg/l. Detta gäller för Zn 
utöver naturlig bakgrundsnivå (Naturvårdsverket 2008). Bakgrundshalten för Zn är 1,9 µg/l 
(Vattenmyndigheterna i samverkan 2013a). Samtliga prover (ofiltrerade och filtrerade) från 
Storån upp- respektive nedströms och Råsvalens utlopp ligger mycket över gränsvärdet, upp 
till åtta gånger högre (15,1-39,4 μg/l). I Albäcksån överskreds gränsvärdet vid två tillfällen 
(filtrerat prov n=1) och i Hammarskogsån nedströms vid ett tillfälle (filtrerat n=1). Högst 
halt uppmättes i Storån nedströms på 39,4 μg/l. Sett till variation över tid visar Storån på en 
tydlig trend där halterna sjunker (från 39,4 μg/l till 19,7 μg/l) över tid medan Albäcksån och 
Hammarskogsån inte visar någon större variation utan ligger på en jämn nivå genom tid.  
 
4.2 Övriga analyser 
I figur 14-17 redovisas resultatet på parametrarna pH, alkalinitet, DOC och TOC. 
 
 

 
 

 
 
Figur 14. Uppmätt pH i ytvatten. 

 

Figur 15. Uppmätt alkalinitet i ytvatten.

 

Figur 16. Koncentration DOC i ytvatten. 
 

 
Figur 17. Koncentration TOC i ytvatten. 

 

Diagrammet visar en tydlig trend av uppåtstigande pH-värde över tid. Vid vårflodens start 
uppmättes lägst nivåer (6,1–6,7) motsvarande surt till svagt surt enligt Naturvårdsverkets 
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bedömningsgrunder (Naturvårdsverket 1999a). Vid de senare provtagningarna närmade sig 
pH-värdet neutralt (6,6–7,2). Hammarskogsån uppströms var den station med lägst pH-
värde med som lägst 6,1.  
 
Alkaliniteten i vattendragen är generellt god vilket betyder att vattendragen har god förmåga 
att neutralisera syror (Bydén 2003). Lägst alkalinitet uppmättes vid Hammarskogsån upp-
ströms (6,6 mg HCO3/l) som har en svag minskning med tiden. Alkaliniteten i Albäcksån sti-
ger över tid (6,8 - 11 HCO3/l).  
 
Parametern TOC mäter den totala halten av organiskt kol i vattnet.  Högst halt TOC uppmät-
tes i Albäcksån vid 5 av 6 tillfällen (11,1 -14,2mg/l) och i Hammarskogsån vid ett tillfälle (13,2 
mg/l). Halten TOC följer ingen tydlig trend över tid. Storån och Råsvalens utflöde har en 
jämn nivå över tid medan Hammarskogsån har de högsta uppmätta halterna vid första och 
sista provtillfället för att sjunka däremellan. Albäcksån visar en topp 130602 när övriga vat-
tendrag visar bland de lägre halterna.  Storån har vid samtliga provtillfällen lägst uppmätt 
halt. 
 
DOC mäter mängden löst kol och provet har filtrerats genom ett 0,45 μm-filter. Högst halt 
uppmättes i Albäcksån vid 4 av 6 tillfällen. Högst halt uppmättes 13-06-16 på 12,7 mg/l. DOC 
visar något högre värden vid första och sista provtillfället för Hammarskogsån. Storån visar 
en jämnare trend över tid med lägst uppmätt koncentration. 
 
 4.3 Avvikelse från jämförvärde 
Denna bedömningsgrund syftar till att ge en indikation på om metallhalterna är påverkade 
av antropogena källor. Avvikelsen bygger på kvoten uppmätt halt/naturlig bakgrundshalt. 
Indelningen visas i tabell 10. Klass 1 innebär ingen eller liten påverkan av antropogena käl-
lor. Klass 2-4 är i ökande grad påverkad av lokala eller mer diffusa källor. Klass 5 innebär 
tydlig påverkan av lokala källor (Naturvårdsverket 1999a). 
 
Tabell 10. Avvikelse från jämförvärde 

 

As 
Albäck-

sån 

Storån 
ned-

ströms 

Storån 
upp-

ströms 

Hammar-
skogsån 

ned-
ströms 

Ham-
mar-

skogsån 
upp-

ströms 
Råsvalens 

utlopp 

13-04-17 1,3 1,1 0,7 0,7 0,8 0,8 

13-05-05 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 

13-05-19 1,0 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 

13-06-02 1,1 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7 

13-06-16 1,2 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 

13-06-30 1,3 0,8 0,7 0,9 0,7 0,6 

Cd             

13-04-17 2,2 5,9 3,3 2,8 1,8 2,4 

13-05-05 1,2 2,9 3,3 0,9 0,8 1,8 

13-05-19 0,8 2,2 2,3 0,8 0,8 1,9 

13-06-02 0,7 2,5 2,0 0,8 0,8 1,6 

13-06-16 1,0 1,9 1,5 0,6 0,4 1,1 

13-06-30 0,7 1,7 1,3 0,9 1,0 1,4 

Co             

13-04-17 14,5 3,2 0,9 3,6 3,0 0,9 

13-05-05 5,8 1,7 1,2 1,0 0,9 0,7 

13-05-19 3,6 1,1 0,9 0,8 1,0 0,5 

13-06-02 3,3 1,0 0,8 0,6 1,2 0,4 

13-06-16 3,7 0,9 0,5 0,9 0,9 0,4 

13-06-30 4,3 0,7 0,6 0,9 1,6 0,3 
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Cr 
Albäck-

sån 

Storån 
ned-

ströms 

Storån 
upp-

ströms 

Hammar-
skogsån 

ned-
ströms 

Ham-
mar-

skogsån 
upp-

ströms 
Råsvalens 

utlopp 

13-04-17 3,2 1,0 0,6 1,3 0,7 0,6 

13-05-05 2,5 0,8 0,7 0,7 0,6 0,9 

13-05-19 2,2 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 

13-06-02 2,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 

13-06-16 2,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,7 

13-06-30 2,5 0,6 0,5 0,9 0,6 0,7 

Cu             

13-04-17 2,1 2,5 2,0 0,8 0,5 1,7 

13-05-05 1,4 2,8 4,4 0,5 0,4 1,4 

13-05-19 1,7 2,3 2,0 0,6 0,4 1,5 

13-06-02 1,6 3,3 2,3 0,8 0,4 1,4 

13-06-16 1,6 4,7 2,4 0,8 0,4 1,6 

13-06-30 2,0 4,1 2,7 0,7 0,6 1,6 

Hg*             

13-04-17 1,5 1,2 1,0 2,1 1,1 1,1 

13-05-05 1,2 1,3 1,5 1,2 0,6 0,6 

13-05-19 1,2 0,7 1,0 0,9 0,9 0,9 

13-06-02 1,5 0,9 1,1 0,9 0,8 0,8 

13-06-16 1,1 0,8 1,0 1,0 0,9 0,8 

13-06-30 0,9 0,6 0,6 0,9 1,0 <0,5 

Ni             

13-04-17 1,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

13-05-05 1,0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 

13-05-19 1,0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 

13-06-02 1,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 

13-06-16 1,0 0,6 0,3 0,2 0,2 0,3 

13-06-30 1,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 

Pb             

13-04-17 4,6 9,6 7,3 13,3 1,8 3,2 

13-05-05 2,1 8,3 9,7 1,9 1,2 2,8 

13-05-19 1,7 4,9 6,8 5,7 1,1 2,6 

13-06-02 1,6 6,9 9,3 12,4 1,1 2,1 

13-06-16 1,9 7,3 6,9 12,6 1,0 2,2 

13-06-30 2,1 8,3 10,1 7,0 1,1 2,1 

Zn             

13-04-17 3,3 9,2 8,7 1,5 0,9 4,9 

13-05-05 2,5 8,6 7,5 0,7 0,7 4,5 

13-05-19 1,8 5,2 5,7 0,8 0,6 4,7 

13-06-02 1,5 4,8 5,2 1,1 0,5 3,8 

13-06-16 1,6 6,4 4,7 1,1 0,5 4,2 

13-06-30 1,5 4,6 4,7 0,9 0,6 3,5 
 

* För Hg saknas tabell för avvikelse från jämförvärde. Därför är endast det resultat som visar på ingen avvikelse 
markerad (uppmätt halt/jämförvärde = ≤1). 

 

Klass 1: ingen avvikelse 

Klass 2: liten avvikelse 

Klass 3: tydlig avvikelse 

Klass 4: stor avvikelse 
Klass 5: mkt stor avvi-
kelse 
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Cu och Zn har halter som visar på en tydlig avvikelse från jämförvärdet vid tre provtillfällen 
vardera i Storån upp- respektive nedströms. Cr visar på ingen eller liten avvikelse från jäm-
förvärdet vid alla stationer utom Albäcksån där samtliga prover visar på tydlig avvikelse. As, 
Ni och Cd visar på ingen eller lite påverkan av antropogena källor.  
 
4.4 Risk för biologiska effekter 
Tabell 11 visar resultatet av tillståndsindelningen enligt Naturvårdsverket (1999b). 
 
Tabell 11. Indelning av tillstånd med avseende på risk för biologiska effekter 
 

 

As Albäcksån 
Storån 
nedströms 

Storån upp-
ströms 

Hammar-
skogsån ned-
ströms 

Hammar-
skogsån upp-
ströms Råsvalens utlopp 

13-04-17 0,4 0,424 0,299 0,294 0,305 0,329 

13-05-05 0,298 0,243 0,241 0,232 0,229 0,291 

13-05-19 0,296 0,273 0,244 0,264 0,254 0,261 

13-06-02 0,339 0,327 0,245 0,248 0,298 0,278 

13-06-16 0,363 0,34 0,316 0,32 0,31 0,326 

13-06-30 0,4 0,333 0,298 0,34 0,297 0,249 

Cd             

13-04-17 0,0348 0,0829 0,0463 0,0385 0,0251 0,033 

13-05-05 0,0193 0,0402 0,0455 0,012 0,0116 0,0251 

13-05-19 0,0132 0,0307 0,0321 0,0111 0,0106 0,027 

13-06-02 0,0117 0,0348 0,0276 0,0105 0,011 0,0222 

13-06-16 0,0155 0,0266 0,0203 0,0078 0,005 0,016 

13-06-30 0,011 0,0242 0,0182 0,0121 0,0137 0,0198 

Cr             

13-04-17 0,643 0,39 0,253 0,531 0,285 0,248 

13-05-05 0,499 0,306 0,293 0,288 0,253 0,348 

13-05-19 0,447 0,17 0,248 0,19 0,213 0,219 

13-06-02 0,406 0,24 0,231 0,236 0,221 0,211 

13-06-16 0,56 0,262 0,235 0,238 0,205 0,285 

13-06-30 0,495 0,237 0,215 0,348 0,255 0,262 

Cu             

13-04-17 1,06 3,22 2,54 1,01 0,695 2,19 

13-05-05 0,71 3,7 5,66 0,618 0,496 1,81 

13-05-19 0,825 3,02 2,63 0,725 0,463 1,98 

13-06-02 0,823 4,29 2,93 1,01 0,56 1,86 

13-06-16 0,794 6,14 3,13 0,978 0,548 2,03 

13-06-30 1,01 5,28 3,54 0,931 0,806 2,06 

Ni             

13-04-17 0,57 0,421 0,283 0,388 0,253 0,379 

13-05-05 0,416 0,312 0,33 0,244 0,221 0,325 

13-05-19 0,382 0,25 0,276 0,222 0,194 0,283 

13-06-02 0,46 0,323 0,262 0,237 0,221 0,285 

13-06-16 0,417 0,555 0,262 0,239 0,192 0,291 

13-06-30 0,462 0,303 0,256 0,34 0,197 0,259 
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Pb Albäcksån 
Storån 
nedströms 

Storån upp-
ströms 

Hammar-
skogsån ned-
ströms 

Hammar-
skogsån upp-
ströms Råsvalens utlopp 

13-04-17 1,1 3,08 2,32 4,26 0,569 1,01 

13-05-05 0,492 2,66 3,1 0,61 0,383 0,891 

13-05-19 0,414 1,58 2,18 1,81 0,351 0,84 

13-06-02 0,394 2,21 2,99 3,98 0,348 0,669 

13-06-16 0,464 2,33 2,22 4,04 0,32 0,703 

13-06-30 0,5 2,64 3,22 2,25 0,357 0,67 

Zn             

13-04-17 6,64 39,4 37,3 6,45 3,75 21,2 

13-05-05 5 36,8 32,4 3,16 3,01 19,3 

13-05-19 3,56 22,3 24,5 3,63 2,66 20,1 

13-06-02 2,92 20,5 22,2 4,76 2,24 16,2 

13-06-16 3,11 27,6 20 4,83 2,1 17,9 

13-06-30 2,94 19,7 20 3,73 2,73 15,1 

 

 

 
Gränsen mellan mindre allvarligt och måttligt allvarligt utgör en gräns som ger ökade risker 
för biologiska effekter. Enligt denna bedömning är risken för biologiska effekter låg. I tabell 
12 visar totalt sex uppmätta värden av Pb på koncentrationer som kan utgöra en viss risk för 
biologiska effekter i Storån upp- och nedströms (3,08–3,22 µg/l) och i Hammarskogsån 
(3,98-4,26µg/l). Övriga värden ligger långt under gränsen till måttligt allvarligt.  
 
4.5 Metalltransport 
Mängden metall räknades ut för Al, Zn, Cu, Cd, Pb, Hg, Ni, As och Co. Ett medelvärde på det 
resultatet som erhölls vid vattenanalys av respektive metall användes tillsammans med upp-
mätta dygnsflöden från vattendragen. Resultatet är medelvärdet per år utifrån modellerade 
dygnsflöden utifrån faktisk nederbörd (SMHI 2014).  
 
Tabell 12. Årsmedelvärde på den mängd metall som passerar vattendragen samt uppskattning av den mängd som 
blir kvar i Råsvalen. 
 
 

  
Zn 

(ton) 
Cu 

(kg) 
Pb 

(kg) 
Cd 

(kg) 
Cr 

(kg) 
Ni 

(kg) 
Hg 

(kg) 
As 

(kg) 
Co 

(kg) 

Albäcksån 0,1 19,2 1,2 0,4 11,2 1 0,1 7,7 7,8 

Hammarskogsån 0,2 31,5 10,1 0,5 10,9 10,0 0,2 10,1 6,1 

Storån 10,8 1673,0 945,7 15,6 114,5 141,0 1,4 126,4 72,5 

Tot tillflöde: 11,1 1723,7 957,1 16,6 136,7 151,9 1,7 144,2 86,3 
Råsvalens ut-
flöde 8,3 949,4 38,2 11,5 125,1 144,9 1,3 137,9 32,8 
Mängd kvar i 
Råsvalen 2,7 774,3 918,9 5,1 11,6 7,0 0,4 6,3 53,5 

 
 

Tabell 12 visar att mängden metall som tillförs Råsvalen genom vattendrag kommer till 
största del från Storån. Drygt 97 % av tillförseln av Zn, Cu och Pb kommer från Storån. Jäm-
förelse mellan totalt tillflöde och Råsvalens utflöde visar att utflödet av Pb och Co endast är 
36 respektive 38 % av tillflödet vilket enligt massbalansen visar att stor del kvarstannar i Rå-
svalen. Störst procentuellt utflöde är det för Ni (95 %), As (96 %), och Cr (99 %). Zn före-
kommer i störst mängd och varje år kvarstannar 2,7 ton Zn i Råsvalen enligt massbalansen.   
  

Mindre allvarligt  

Måttligt allvarligt 

Allvarligt 

Mycket allvarligt 
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4.6 Sammanställning av sedimentdata 
Vid sedimentprovtagningen 1989 analyserades resultaten och jämfördes med dåvarande na-
turliga bakgrundshalter hämtade från Naturvårdsverkets rapport 3628. Bakgrundshalterna 
visas i tabell 13 (Arbogaåns vattenförbund 1989).  

Tabell 13. Använda bakgrundshalter (mg/kg ts) vid jämförelse 1989. 

 

Naturliga bakgrundshalter  Hg Cd Pb Cu Zn Ni Cr As V Co 

Sediment, södra Sverige 1989 0,1 0,4 10 20 175 30 35    

 
Slutsatserna från undersökningen av sediment var att Hg fanns i mycket höga halter (0,49-
0,93 mg/kg ts) i ytsedimentet. Bakgrundshalten 0,1 fanns vid 15 cm djup. Cd, Pb, Cu och Zn 
var tämligen höga och överskred bakgrundsvärdena. Cu och Pb överskred bakgrundsvärdena 
i hela 24-cm profilen. Halterna av Cr och Ni var låga i ytsedimentet jämfört med bakgrunds-
värdena. Bakgrundsvärdet för Ni respektive Cr var 10 samt 15 mg/kg torrsubstans enligt Na-
turvårdsverkets riktlinjer för metaller i sediment från 1989 (Arbogaåns vattenförbund 1989). 
I tabell 14 har resultatet från 1989 sammanställts och bedömts enligt Bedömningsgrunder 
för miljökvalitet från 1999 (Naturvårdsverket 1999a). De metaller det finns bedömnings-
grund för har klassindelas. 
 

Tabell 14. Sammanställning av metaller i sediment mg/kg ts. 
 

Punkt Hg Cd Pb Cu Zn Ni Cr Mn Al Fe 

1 0,51 1,7 310 57 740 9,4 19 3350 16000 31400 

2 0,75 2,4 635 95 1050 9,3 22 4150 22100 53100 

3 0,44 1,7 355 58 750 7,1 16 4500 18600 40700 

4 0,67 3 860 97 1450 10 22 8200 21600 57600 

5 0,71 3 960 105 1400 9,9 21 5900 22700 56300 

6 0,93 2,3 960 115 1250 9,8 23 2050 23000 54200 

7 0,29 1,8 490 87 950 11 21 7800 21200 1E+05 

8 0,11 1,7 335 73 860 8,1 19 3400 15100 41400 

8:2 0,48 1,9 535 89 820 6,7 16 2950 20300 42100 

8:4 0,54 1,7 860 94 730 5 14 2450 21700 41000 

8:6 0,49 1,8 1300 185 900 4,7 13 2250 20300 40700 

8:8 0,72 1,6 1200 270 690 4,5 11 2100 18300 39100 

8:10 0,87 1,1 660 340 550 4 10 1900 18100 40200 

8:12 0,47 1,1 335 220 430 6,8 17 1850 17600 37700 

8:14 0,1 0,55 195 79 185 7,2 18 1400 15400 28200 

8:16 0,1 0,55 170 100 200 8,1 20 1500 17700 32800 

8:18 0,07 0,38 100 92 165 7,7 18 1550 16400 31400 

8:20 0,06 0,43 115 85 160 7,2 15 1550 16100 33600 

8:22 0,05 0,42 92 83 160 7,4 18 2350 16800 36300 

Klass 1 Mkt låga halter          

Klass 2 Låga halter          

Klass 3 Måttligt höga halter          

Klass 4 Höga halter          

Klass 5 Mkt höga halter          
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Pb, Cu och Zn uppmättes i höga halter i sjöns botten. Höga halter Pb fanns vid 6 olika punk-
ter, Cu vid tre och Zn vid fyra. Vid punkt 5 och 6 påträffades höga halter av samtliga tre. Ni 
uppmättes endast i låga eller mycket låga halter. Övriga metaller uppmättes alla vid något 
tillfälle minst måttligt höga halter. Vid provpunkt 8 där flera skikt analyserades visar tabell 
15 att Zn uppmättes i högre halter närmast ytan för att sedan sjunka. Liknande trend uppvi-
sar Pb och Hg med undantag för det ytligaste provet som är lägre. Högst halter Cu uppmättes 
6 cm ned i sedimentet. 
 
I tabell 15 redovisas avvikelsen från naturliga bakgrundshalter i sediment. Avvikelsen ger en 
indikation på påverkan från atropogena källor. Klass 1 innebär ingen eller liten påverkan av 
antropogena källor. Klass 2-4 innebär i ökande grad en påverkan av lokala eller mer diffusa 
källor. Klass 5 innebär en tydlig påverkan av lokala källor (Naturvårdsverket 1999a). 
 
Tabell 15. Avvikelse från jämförvärde 
 

Punkt Hg Cd Pb Cu Zn Ni Cr 

1 3,2 1,2 3,9 2,9 3,1 0,9 1,3 

2 4,7 1,7 7,9 4,8 4,4 0,9 1,5 

3 2,8 1,2 4,4 2,9 3,1 0,7 1,1 

4 4,2 2,1 10,8 4,9 6,0 1,0 1,5 

5 4,4 2,1 12,0 5,3 5,8 1,0 1,4 

6 5,8 1,6 12,0 5,8 5,2 1,0 1,5 

7 1,8 1,3 6,1 4,4 4,0 1,1 1,4 

8 0,7 1,2 4,2 3,7 3,6 0,8 1,3 

8:2 3,0 1,4 6,7 4,5 3,4 0,7 1,1 

8:4 3,4 1,2 10,8 4,7 3,0 0,5 0,9 

8:6 3,1 1,3 16,3 9,3 3,8 0,5 0,9 

8:8 4,5 1,1 15,0 13,5 2,9 0,5 0,7 

8:10 5,4 0,8 8,3 17,0 2,3 0,4 0,7 

8:12 2,9 0,8 4,2 11,0 1,8 0,7 1,1 

8:14 0,6 0,4 2,4 4,0 0,8 0,7 1,2 

8:16 0,6 0,4 2,1 5,0 0,8 0,8 1,3 

8:18 0,4 0,3 1,3 4,6 0,7 0,8 1,2 

8:20 0,4 0,3 1,4 4,3 0,7 0,7 1,0 

8:22 0,3 0,3 1,2 4,2 0,7 0,7 1,2 

 

Klass 1: ingen avvikelse 

Klass 2: liten avvikelse 

Klass 3: tydlig avvikelse 

Klass 4: stor avvikelse 
Klass 5: mkt stor avvi-
kelse 

 

Halten av Cu visar på tydlig påverkan av lokala källor vid 6-14 cm djup. Minst påverkat av 
antropogena källor var det nyaste sedimentet vid provpunkt 1,3 och 8. Zn uppmättes i halter 
som tyder på påverkan av lokala eller diffusa källor vid punkt 4,5 och 6. Ni, Cd och Cr har 
lägst avvikelse och tycks endast i liten grad vara påverkade av antropogena källor. 
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5. Diskussion 
 
Den här studien har undersökt ytvattenkemin i tillrinnande vattendrag för att se hur de be-
lastar Råsvalen som de leder ut i. När det gäller en sjös status är det till största del det tillrin-
nande vattnets kvalitet som avgör den. Det tillrinnande vattnet till sjön kommer i varierande 
grad från tillrinnande vattendrag men även avrinning från mark och tillrinning av grundvat-
ten tillför sjön föroreningar (Bydén 2003). 
 
5.1 Metallkoncentrationer i ytvattnet 
Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att Storån är det vattendrag som är mest belastad av 
höga metallhalter. Metallkoncentrationer av Cu, Pb och Zn uppmättes i halter över EQS och 
gränsvärden vid 4, 17 respektive 21 av 36 provtillfällen. 

De metaller som kan utgöra en risk för biologin är Cu, Pb och Zn eftersom dessa uppmättes i 
halter över gränsvärden (se tabell 8). Zn uppmättes i halter långt över gränsvärdet i Storåns 
båda punkter och i Råsvalens utflöde. Pb uppmättes i mer än dubbelt så höga halter som 
EQS i Storåns båda punkter och i Hammarskogsån nedströms.  Den biologiska riskbedöm-
ningen visar endast att Pb i Storån och Hammarskogsån nedströms ligger i klassen "måttligt 
allvarligt" vilket innebär en ökad risk för biologiska effekter. Det kan tyckas konstigt att trots 
att Zn, Pb och Cu låg över gränsvärden visade den biologiska riskbedömningen endast mått-
lig allvarligt tillstånd för Pb och mindre allvarligt för Cu och Zn. En förklaring kan vara att 
exempelvis EQS är framtagna för att med säkerhet skydda vatten och miljö och är då fram-
tagna med en säkerhetsmarginal innan effekter på biologin infinner sig. EQS-AA är årsme-
delvärde och syftar till skydd mot långtidseffekter. I den här studien räknades årsmedelvär-
det ut från resultat erhållna från en 12-veckors period. Temporära variationer får då större 
inverkan på resultatet. EQS-MAC är den maximala tillåtna koncentration vilket ska ge skydd 
mot korttidseffekter (2008/105/EG). Högst uppmätt halt av Pb (4,26 μg/l) låg under den 
gränsen (14 μg/l). En studie på vattenförekomster i Dalarnas län (Larson 2010) visar att sjön 
Runn, som är recipient till Falu gruva och påverkad av metalläckage från gruvan, hade 2008 
halter av Cd (0,06-0,08 μg/l ), Cu (6-8 μg/l) och Zn 50-80 μg/l) över gränsvärdena. Trots att 
sjön är påverkad av metalläckage från en av Sveriges största föroreningskällor av metall är 
det få miljöeffekter i sjön som kopplats till metallbelastning. Det har upptäckts högre halter 
Cd i abborre, samt att antalet arter och biomassa i sjön är något lägre än normalt. Enligt Lar-
son kan vattennivåregleringen i sjön vara en annan förklaring till de effekterna. En förklaring 
till att effekterna på ekologin inte är så påverkad som man skulle kunna tro är att arter har 
under lång tid anpassat sig till högre metallhalter. I Finland har Kihlman och Kauppila 
(2010) använt sig av kiselalger och testat amoebae i sediment för att bedöma effekter på vat-
tenbiologin från metallföroreningar kopplade till historisk gruvverksamhet. Testate amoebae 
har visat sig vara en bra indikator på metallförorening. I studien upptäcktes även att effek-
terna på biologin inte var anmärkningsvätt stor under gruvans aktiva fas utan störst effekter 
sammanföll med metallutsläpp kopplade till läckage från anrikningssand och varphögar.  

En av bakgrunderna till att denna studie genomfördes var att Länsstyrelsen uppmärksam-
made bottenfauna och växtplankton 2010. Anledningen var att artantalet var lågt. Resultatet 
för 2012 hade inte presenterats vid starten av studien men visade att statusen klassades som 
hög för växtplankton samt bottenfauna. Denna variation kan bero på att prover på växt-
plankton och bottenfauna endast tas vartannat år i Råsvalen och klassningen blir mer osäker 
eftersom resultat från färre prover ligger till grund för statusklassningen. Bottenfauna kan 
uppvisa stora variationer mellan olika år och även över olika säsonger under ett och samma 
år (Chainho et al. 2007) vilket gör att klassificeringen blir väldigt osäker då säsongsvariat-
ioner kan resultera i olika statusklassningar. Det visar på problemet med att försöka be-
stämma sjöns tillstånd utifrån enstaka provtagningar istället för att titta på långsiktiga tren-
der (Van Hoey et al. 2010). Med tanke på detta skulle det vara bättre att ta prov årligen un-
der kortare perioder istället för att kontinuerligt vartannat år för att ta fram medelvärden. 
Prover tagna tätare skulle minska betydelsen av avvikelser men även innebära att eventuella 
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förändringar och trender kan upptäckas snabbare. 

Cu och Zn avviker stort från jämförvärdet i Storån och visar enligt bedömningsgrunden på 
påverkan från lokala eller diffusa källor. Även om dessa halter visar på tydlig påverkan från 
lokala källor är halterna låga i jämförelse med halter uppmätta i Dalarna. Länsstyrelsen i Da-
larnas län (Larson 2010) studerade metallpåverkade sjöar och vattendrag i länet och upp-
mätte Zn-halter på upp till 2000 μg/l (medianvärde) i Falu tätort. Halterna i den studien 
kopplades till gruvverksamhet. Gränsvärdet för Zn överskreds vid nästan 88 % av provtag-
ningslokalerna. Föroreningskällor till uppmätta metallhalter härleddes till största del till 
gruvavfallsobjekt som läcker metaller. Det är inte förvånande om metallhalterna även i 
Råsvalens område kopplas till gruvdrift på grund av områdets historia trots att halterna är 
lägre. I Garhytteån uppmättes Zn-halt på 72,3 μg/l. Räknas avvikelsen ut från jämförvärde 
visar det på mycket stor avvikelse från jämförvärdet vilket tyder på tydlig påverkan från lo-
kala källor. Även den högsta uppmätta halten i Norrsjön 44,5 μg/l (Bäckström 2004) visar 
stor avvikelse från jämförvärdet. Eftersom dessa vattenförekomster ligger uppströms Rå-
svalen finns det risk att föroreningarna transporteras ner till sjön. De höga halterna runt 
Norrsjön kan också förklara de högre halterna som uppmättes i Storån (39,4 μg/l). Halten är 
lägre i Storån men kan förklaras av att koncentrationen späds ut om inte nya föroreningar 
tillförs i samma koncentration nedströms. Att föroreningskällan för Zn ligger uppströms in-
dikeras även av uppmätta halter vid provpunkterna upp- respektive nedströms Storån som 
visar på liten skillnad i koncentration. En betydande föroreningskälla mellan provpunkterna 
skulle troligtvis öka halterna nedströms. Mellan provpunkterna finns ett stort upplag av varp 
med riskklass 2 enligt MIFO. Länsstyrelsen har haft misstankar om att läckage från avfallet 
förorenar vattnet. Mellan provpunkterna rinner även Lovisabäcken och Jönshyttebäcken ut. 
Lovisabäcken är recipient av Lovisagruvans utsläpp och Jönshyttebäcken förorenas av Hå-
kansbodafältet.  Halterna av Zn och Pb i Jönshyttebäcken nedströms Håkansbodafältet är i 
och för sig i ungefär samma nivåer som nedströms Storån men även uppströms Storån är 
halterna i liknande nivåer. Exempelvis är halten Pb högre vid fyra av sex provtagningar upp-
ströms Storån än nedströms vilket visar på att föroreningen troligtvis härstammar från upp-
ströms källor. Albäcksån har bland de lägsta uppmätta halterna av Cu, Zn och Pb men har de 
högsta halterna av Cr och Co och bland de högsta av As, Ni och Hg. As har visat sig binda 
starkt till DOC (Huser et al. 2011) och Albäcksån har de högsta uppmätta värdena av DOC 
vid 4 av 6 provtillfällen (10,9-12,7 mg/l). Dock är halten DOC i den här studien i samma nivå 
som medianvärdet för TOC i sjöar i södra Sverige (Huser et al. 2011). Huser (2011) under-
sökte data från 1996-2009 från ett stort antal vattendrag med avseende på metaller. Jämförs 
uppmätta halter i min studie med Husers resultat ligger högsta uppmätta halter av Cu, Pb 
och Zn över 90 percentilen (2,7; 1,1; 10 μg/l) av samtliga undersökta vattendrag i Husers stu-
die. Dock ligger endast ett fåtal prover över medianvärdet för As (n=1), Co (n=5), Cr och Ni 
(n=0) medan resterande ligger under Husers medianvärden (As 0,41 μg/l, Co 0,24 μg/l, Cr 
0,51 μg/l, Ni 0,79 μg/l).  

Hammarskogsån uppvisar skillnader i halten Pb mellan uppströms och nedströms vilket pe-
kar på att det finns en föroreningskälla däremellan. Dock varierar koncentrationen kraftigt 
och följer ingen tydlig trend så resultatet bör tolkas försiktigt. I området finns flera hytt- och 
gruvlämningar. Upplag av varp med riskklass 2 finns nedströms samt lämningar från hyttan 
i Danshyttan som ligger precis nedan provpunkten uppströms.  

 
5.2 Metalltransporter 
Det vattendrag som belastar Råsvalen mest är Storån. Storån står för 81-99 % av den totala 
tillförseln av metall till Råsvalen. Resultatet är inte överraskande eftersom Storån är det till 
volymen största tillrinnande vattendraget. Det finns inga jämförvärden eller gränsvärden för 
metalltransporter men om resultatet i den här studien jämförs med SLUs studie från 2010 
(SLU 2012) visar det på en viss ökning av metalltransporter. Borträknat Co som inte SLU 
studerade så har samtliga metalltransporter ökat förutom transporten av Ni som har mins-
kat med 17 %. Störst ökning är transporten av Pb och Zn som har ökat med 62 respektive 59 
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%. En orsak till skillnaden förutom faktisk ökning kan vara att olika vattenflöden har an-
vänds vid uträkningarna. I SLUs studie har medelvärdet på vattenföringen under 2010 varit 
9,7 m3/s medan medelvärdet under den 10 årsperiod som räknades ut i den här studien var 
11,3 m3/s. Resultatet stämmer dock överens med ökande koncentrationer av Pb i ytvatten 
under åren 1996-2009 i undersökta vatten i Husers studie (2011) . 

Det som utmärker sig är resultatet från Lovisagruvans egen provtagning som visar att gru-
vans utsläpp av Zn är 34 ton 2012 (Lovisagruvan 2013) vilket är nästan 3 gånger högre än 
Storåns totala transport av Zn (10,8 ton). Lovisagruvans recipient är Lovisabäcken som myn-
nar ut i Storån mellan provpunkterna Storån uppströms och Storån nedströms.  Detta borde 
betyda att koncentrationen Zn är högre nedströms än uppströms om föroreningarna når ut 
till Storån. Resultatet av vattenanalyserna visar inte på någon större skillnad. Halten Zn är 
till och med högre uppströms vid tre av tillfällena(20,0 22,2, 24,5 vs 19,7, 20,5, 22,3 μg/l). 
Detta tyder antingen på att utsläppet från Lovisagruvan inte når ut till Storån eller att ut-
spädning av mindre förorenat vatten sänker halten. 

 
5.3 Sediment 
Cu, Zn och Pb förekom i höga halter i Råsvalens sediment utifrån provtagningarna från 1989. 
Det stödjer resultatet att Cu, Zn och Pb är de metaller som belastar vattendragen mest uti-
från ytvattenanalyserna i den här studien. Då halterna är höga i sedimentet borde det tyda på 
hög sedimentering av dessa ämnen. Det styrks av uträkningarna av metalltransporter för 
framför allt Pb där skillnaden mellan den totala transporten av Pb in i Råsvalen och metall-
transporten i utflödet är störst; transporten av Pb i utflödet är endast 36 % av totala trans-
porten in vilket tyder på att Råsvalen fungerar som en ”metallfälla” för Pb enligt massbalan-
sen. Transporten i utflödet av Cu är 55 % och för Zn 75 % av totala transporten från tillrinn-
ande vattendrag. Även uppmätt koncentration av Pb i utloppet pekar på detta då halten näs-
tan halverats jämfört med Storåns halter (0,8 resp. 2,5 µg/l i medelvärde). Co studerades 
inte vid sedimentprovtagningen men av uträkningen av metalltransporten är även Co en me-
tall som verkar sedimentera i ganska stor utsträckning. Transporten vid utflödet är 38 % av 
den totala transporten in i sjön. Eftersom Co inte förekommer i några högre koncentrationer 
kan sedimentationen begränsas av den anledningen. Koncentrationen av Pb och Hg ökar i 
det övre sedimentet. Ökning av Hg stämmer överens med tidigare studie (Bindler et al. 2012) 
där sediment i sjöar i centrala Sverige studerades. Samtliga studerade sjöar uppvisade högre 
halter i de övre lagren. De högsta halterna Hg återfanns i sjöar i nära eller i direkt anslutning 
till gruvor i Bergslagen. I jämförelse uppvisar Råsvalen lägre halter Hg (max 0,93 mg/kg ts) 
jämfört med de gruvpåverkade sjöarna (1-4 mg/kg ts). De flesta sjöarna hade en maxhalt 
≤0,4 mg/kg ts (Bindler et al. 2012). I tabell 20 jämförs sedimentanalyserna i Råsvalen med 
de i Norrsjön vilket visar att samtliga metaller förekommer i lägre halt i Råsvalen. 

 

Tabell 20. Medelhalt (mg/kg ts) i de översta 20 cm sediment.  

Metall konc. Norrsjön konc. Råsvalen Kvot Råsvalen/Norrsjön 

Zn 1200 772 0,64 

Pb 790 604 0,76 

Cu 235 127 0,54 

As 9 ej analyserat  

Cd 2,9 1,7 0,59 

 

 
Halten Cu och Cd har minskat med 46 % resp. 41 % i Råsvalen.  Även detta resultat kan vara 
ett tecken på att Råsvalen påverkas av föroreningar från gruvlämningar uppströms. I en stu-
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die (Axtmann och Louma 1990) visade det att metaller från uppströms historiska gruvor or-
sakar förhöjda halter av metaller i sediment mer än 550 km från källan. I studerade vatten-
flöden samt i Råsvalen har metaller i ytvatten samt i sediment visat på förhöjda halter men i 
jämförelse med andra vattenförekomster (Ex. Norrsjön, Garhytteån) visat på lägre halter. På 
grund av detta kan halterna härledas till mer avlägsen gruvverksamhet. Skillnader i koncent-
ration mellan upp- resp. nedströms provpunkter kan förklaras av lokala källor som varphö-
gar eller andra lämningar från gruvverksamhet. Det finns flera problem med att jämföra 
uppmätta halter med s.k. naturliga bakgrundshalter för att få en indikation på antropogena 
källor. Naturliga bakgrundshalter är enligt Naturvårdsverket (2007) de halter som förekom 
innan den moderna industrialiseringen och som kan hittas på ett djup av 15-30 cm. Dock vi-
sar forskning att den första signifikanta skillnaden i koncentration av Pb på grund av an-
tropogen påverkan förekom redan för 2500 år sedan. Denna tid motsvarar ett djup av 80-
350 cm i svenska sjöar (Bindler, Rydberg och Renberg 2011). Tas inte hänsyn till att den na-
turliga bakgrundshalten kan förekomma längre ner i sedimentet kan felaktiga slutsatser tas 
om nutida föroreningars påverkan eftersom skillnaden mellan den "felaktiga" bakgrundshal-
ten och uppmätt halt blir lägre vilket indikerar på mindre miljöpåverkan. För att få en så bra 
bild som möjligt av föroreningssituationen bör lokalspecifika värden användas (vilket Natur-
vårdsverket rekommenderar) samt att djupare sedimentprover tas för att få fram det lokal-
specifika värdet.    
 
5.4 Filtrerade och ofiltrerade prover 
I en studie (Köhler 2010) jämfördes totalhalter och filtrerade halter av metaller i ett antal 
svenska vattendrag. Resultatet visade att för metallerna Cu, Zn, Cd, Cr, Ni och As var skillna-
den i medianvärde ≤ 25 %. För Pb och Co var skillnaden 39 resp. 28 %. 78 % av metallerna 
uppvisade en skillnad mindre än 35 % mellan totalhalt och filtrerad halt vilket är inom inter-
vallet för temporära skillnader i koncentrationer (Köhler 2010). I en annan studie (Wallman 
och Andersson 2009) visade Co, Fe, Mn och Pb på stora skillnader. Även i den här studien 
uppvisar Co och Pb lägsta kvot vid jämförelse med ofiltrerade värden från 130630 (0,32–
0,59 resp. 0,56–0,67) vilket betyder att procentuella skillnaden är 41-68 % för Co och 33-44 
% för Pb. Ni, Cr, Cu och Zn visade kvoter över 1 vilket betyder att halten metall i löst form var 
högre än totalhalten metall. Orsaker till detta kan vara att provet har blivit kontaminerat. Zn 
är en bra indikator på kontamination (Köhler 2010) eftersom metallen förekommer i luft, 
partiklar, damm mm. och kan förorena vattenprov. En annan förklaring är att filtrerade ana-
lyser utfördes endast vid sista provtagningstillfället och är här jämförda med ofiltrerade från 
det provtillfället. Färre prov innebär att avvikelser får större inverkan på resultatet. Ofiltre-
rade analyser kan enligt Vattenmyndigheterna (2013a, 2013b) användas för statusklassning 
men enligt dessa resultat får man ta i beaktande att det kan finnas en skillnad, främst för Co 
och Pb och totalhalter får ses som ”worst case”. 
 
5.5 Förslag till fortsatta studier 
Eftersom den här studien undersökte metallkoncentrationer i ytvatten i vattendrag är det in-
tressant att studera själva Råsvalen genom ytvattenprover i sjön och nya sedimentprover. 
Ska naturliga bakgrundshalter fås fram rekommenderas djupare sedimentprover än 0-30 
cm, speciellt vid analys av Pb. Vid sedimentprovtagning skulle analys av kiselalger och tes-
tate amoebae kunna göras för att identifiera om det finns möjliga biologiska effekter av me-
tallbelastningen under en längre tidsperiod. Jämförelsen med gränsvärden och bedömning 
av risk för biologiska effekter visade på en risk för biologin i vattnet. Fisk samt bottenfauna 
bör undersökas för att ta reda på om så är fallet eller om vattenlevande organismer är anpas-
sade efter förhöjda bakgrundshalter. Med forskning som underlag bör bottenfauna och växt-
plankton undersökas varje år under ett antal år istället för vartannat år för att snabbare 
kunna se förändringar. Den här studien har identifierat var de högsta halterna är lokali-
serade men för att ringa in specifika punktkällor bör läckage från förorenade områden un-
dersökas med mer geografisk högupplöst provtagning. Mitt resultat indikerar på att en 
punktkälla för Pb finns mellan provpunkterna i Hammarskogsån. I Albäcksån som endast 
hade en provpunkt behövs fler provpunkter om någon källa för Co, Cr ska lokaliseras. 
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6. Slutsatser 
 

 Zn uppmättes i halter över gränsvärdet i Storån uppströms, Storån nedströms, 
Råsvalens utflöde. Högst halt uppmättes i Storån nedströms på 39,4 µg/l. Pb upp-
mättes i halter över AA-MKN i Storån uppströms, Storån nedströms och i Hammar-
skogsån nedströms. Högst halt uppmättes i Hammarskogsån nedströms på 4,26 µg/l. 
Cu förekommer i halter över gränsvärdet i Storån uppströms, Storån nedströms. 
Högst halt på 5,66 µg/l uppmättes i Storån nedströms. Metallerna Cd, Cr, Hg och Ni 
visade på halter under gränsvärden. As uppmättes i halter upp till 2 gånger naturlig 
bakgrundshalt. Högst halt uppmättes i Albäcksån på 0,4 µg/l. Co uppmättes i halter 
drygt 20 gånger naturlig bakgrundshalt. Högst halt uppmättes i Albäcksån på 0,89 
µg/l.  

 

 Det vattendrag som belastar Råsvalen mest är Storån som står för 81-99% av den to-
tala metalltransporten till Råsvalen. Råsvalens utflöde transporterar 36 % respektive 
38 % av Pb och Co av det totala inflödet från undersökta vattendrag. Detta kan bero 
på högre grad av sedimentering av dessa ämnen i Råsvalen. Störst procentuellt ut-
flöde är det för Ni (95 %), As (96 %), och Cr (99 %). Zn förekommer i störst mängd 
och varje år kvarstannar 2,7 ton i Råsvalen enligt massbalansen.  

 

 Utifrån de provtagningar som gjorts i den här studien finns halter av Zn, Cu och Pb i 
främst Storån men även Hammarskogsån (Pb) som inte är önskvärda. Dessa metaller 
förekommer i halter som kan utgöra en risk för biologin i vattendragen. Dock visar 
tillståndsindelning avseende risk för biologiska effekter på måttlig risk för Pb i Ham-
marskogsån nedströms och övriga metaller ingen eller liten risk. För att bedöma 
verklig effekt på biologin i vattnet behövs andra typer av undersökningar.  
 

 Cu och Zn i Storån avviker stort från jämförvärdet och visar enligt bedömningsgrun-
den på påverkan från lokala eller diffusa källor. Källor till de högre halterna av Cu, Pb 
och Zn i Storån härstammar troligtvis från uppströms källor då små skillnader upp-
mättes mellan uppströms och nedströms provtagningspunkter samt att tidigare 
undersökningar av Norrsjön visar på högre halter.  

 

 Högre halter Pb lokaliserades i Hammarskogsån nedströms vilket indikerar på en 
punktkälla mellan provpunkterna. Dock kan inte någon punktkälla identifieras uti-
från denna studie då det behövs mer omfattande provtagningar i anslutning till de 
olika potentiella punktkällorna längs sträckan. De högsta halterna av Co, Cr och Ni 
lokaliserades till Albäcksån men överskred ej gränsvärden.   
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Bilaga 1. 

Tabell 1. Koordinater för provpunkter 

Provpunkt x koordinat y koordinat 

6032 Storån Flögfors 6627835 1464345 

6034 Storån inflöde Råsvalen 6621600 1462300 

6040 Råsvalen 6618900 1462350 

6048 Arbogaån uppsträms Lindesberg 6607705 1468110 

6050 Arbogaån nedströms Lindesberg 6607650 1469650 

Provpunkt Latitud Longitud 

Albäcksån 59648067 15212417 

Storån Uppströms 59768622 15170317 

Storån nedströms 59713564 1513445 

Hammarskogsån uppströms 59730711 15063114 

Hammarskogsån nedströms 59698584 15098455 

Råsvalens utflöde 59613935 15223596 

 

Tabell 2. Analysresultat från ALS Laboratorium 2013-04-17 

 

ELE-
MENT SAMPLE 

Albäck-
sån   

Storån ned-
ströms  

Storån 
uppströms 

Hammar-
skogsån 

ned-
ströms  

Hammar-
skogsån 

upp-
ströms  

Råsvalens 
utflöde  

Ca mg/l 2,93 5,3 4,65 2,74 2,39 4,7 

Fe mg/l 1,42 0,689 0,549 0,942 0,789 0,618 

K mg/l 1,04 0,938 0,797 0,592 0,802 0,807 

Mg mg/l 1,05 1,32 1,08 0,852 0,658 1,14 

Na mg/l 3,44 4,23 4,34 2,07 2,05 3,52 

Si mg/l 5,46 4,13 3,77 4,28 4,18 4,1 

Al µg/l 569 285 192 416 283 287 

As µg/l 0,4 0,424 0,299 0,294 0,305 0,329 

Ba µg/l 13,5 10,5 7,54 9,54 7,16 8,53 

Cd µg/l 0,0348 0,0829 0,0463 0,0385 0,0251 0,033 

Co µg/l 0,87 0,411 0,121 0,472 0,389 0,111 

Cr µg/l 0,643 0,39 0,253 0,531 0,285 0,248 

Cu µg/l 1,06 3,22 2,54 1,01 0,695 2,19 

Hg µg/l 0,0061 0,0047 0,0039 0,0083 0,0045 0,0042 

Mn µg/l 126 51,9 34,3 102 106 21,9 

Mo µg/l 0,0936 0,835 0,176 0,0706 0,0543 0,232 

Ni µg/l 0,57 0,421 0,283 0,388 0,253 0,379 

P µg/l 23,7 14,5 8,76 14,4 8,18 9,71 

Pb µg/l 1,11 3,08 2,32 4,26 0,569 1,01 

Sr µg/l 11,4 13,2 12,3 7,74 7,71 12,2 

Zn µg/l 6,64 39,4 37,3 6,45 3,75 21,2 

V µg/l 1,29 0,668 0,39 0,818 0,537 0,487 

pH   6,4 6,7 6,6 6,4 6,1 6,6 

alkalinitet mg HCO3/l 6,8 16 15 7,5 6,6 12 

DOC mg/l 11,4 8,96 8,72 11,6 12,2 10,3 

TOC mg/l 12,8 10,1 9,5 12,4 13,1 10,8 



 
 

Tabell 3. Analysresultat från ALS Laboratorium 2013-05-05 

 

ELE-
MENT SAMPLE 

Al-
bäck-
sån  

Storån ned-
ströms  

Storån 
uppströms  

Hammar-
skogsån 
ned-
ströms  

Hammar-
skogsån 
upp-
ströms  

Råsvalens 
utflöde  

Ca mg/l 2,56 4,45 4,03 2,74 2,39 4,92 

Fe mg/l 0,99 0,575 0,548 0,719 0,687 0,568 

K mg/l 0,83 0,767 0,653 0,457 <0.4 0,638 

Mg mg/l 0,916 1,04 0,955 0,719 0,59 1,18 

Na mg/l 3,13 3,53 3,51 1,96 1,82 3,48 

Si mg/l 4,99 3,68 3,56 3,72 3,59 4,03 

Al µg/l 401 207 200 244 194 187 

As µg/l 0,289 0,243 0,241 0,232 0,229 0,291 

Ba µg/l 8,76 6,99 6,54 6,56 6,08 7,49 

Cd µg/l 0,019 0,0402 0,0455 0,012 0,0116 0,0251 

Co µg/l 0,35 0,218 0,157 0,126 0,116 0,0861 

Cr µg/l 0,499 0,306 0,293 0,288 0,253 0,348 

Cu µg/l 0,71 3,7 5,66 0,618 0,496 1,81 

Hg µg/l 0,005 0,0052 0,0061 0,0046 0,0023 0,0022 

Mn µg/l 51,4 49,3 52 31,1 31,8 74,9 

Mo µg/l 0,082 0,221 0,133 0,0555 <0.05 0,234 

Ni µg/l 0,416 0,312 0,33 0,244 0,221 0,325 

P µg/l 12,5 10 10,4 5,84 4,29 6,71 

Pb µg/l 0,492 2,66 3,1 0,61 0,383 0,891 

Sr µg/l 9,42 10,8 10,1 7,29 6,94 11,9 

Zn µg/l 5 36,8 32,4 3,16 3,01 19,3 

V µg/l 0,75 0,385 0,325 0,423 0,383 0,333 

pH   6,5 6,7 6,7 6,6 6,4 6,8 
alkali-
nitet 

mg 
HCO3/l 5,9 10 9,7 6,2 4,9 12 

DOC mg/l 10,9 8,93 8,52 9,2 9,02 9,56 

TOC mg/l 12,6 9,61 9,36 10,2 10,2 10,9 

 

 
  



 
 

Tabell 4. Analysresultat från ALS Laboratorium 2013-05-19 
 

ELE-
MENT SAMPLE 

Al-
bäck-

sån  
Storån ned-

ströms  
Storån 

uppströms  

Hammar-
skogsån 

ned-
ströms  

Hammar-
skogsån 

upp-
ströms  

Råsvalens 
utflöde  

Ca mg/l 2,81 5,44 4,12 2,79 2,48 4,78 

Fe mg/l 0,888 0,539 0,458 0,686 0,637 0,506 

K mg/l 0,691 0,985 0,63 <0.4 0,411 0,761 

Mg mg/l 1,06 1,45 0,963 0,72 0,603 1,17 

Na mg/l 3 4,05 3,22 1,72 1,68 3,27 

Si mg/l 4,95 4,07 3,51 3,61 3,61 4,02 

Al µg/l 332 175 169 194 201 189 

As µg/l 0,296 0,273 0,244 0,264 0,254 0,261 

Ba µg/l 9,85 9,65 6,59 5,66 6,15 7,18 

Cd µg/l 0,013 0,0307 0,0321 0,0111 0,0106 0,027 

Co µg/l 0,213 0,139 0,122 0,107 0,13 0,0668 

Cr µg/l 0,447 0,17 0,248 0,19 0,213 0,219 

Cu µg/l 0,825 3,02 2,63 0,725 0,463 1,98 

Hg µg/l 0,005 0,0029 0,0038 0,0037 0,0037 0,0034 

Mn µg/l 37,3 53,3 32,8 25,2 31,8 61,1 

Mo µg/l 0,102 0,296 0,126 0,0566 <0.05 0,243 

Ni µg/l 0,382 0,25 0,276 0,222 0,194 0,283 

P µg/l 13,1 11,1 10,8 8,56 6,07 8,32 

Pb µg/l 0,414 1,58 2,18 1,81 0,351 0,84 

Sr µg/l 10,7 15,7 10,4 7,39 7,12 12,2 

Zn µg/l 3,56 22,3 24,5 3,63 2,66 20,1 

V µg/l 0,693 0,378 0,343 0,483 0,37 0,324 

DOC mg/l 10,9 7,82 8,11 8,62 8,7 8,9 

TOC mg/l 11,1 9,18 9,32 9,7 9,88 9,69 

pH   6,7 6,9 7 6,8 6,5 6,9 
alkali-
nitet 

mg 
HCO3/l 7,3 15 11 7,2 5,6 12 

 

  



 
 

Tabell 5. Analysresultat från ALS Laboratorium 2013-06-02 

 

ELE-
MENT SAMPLE 

Albäck-
sån 

Storån ned-
ströms  

Storån 
uppströms  

Hammar-
skogsån 

ned-
ströms  

Ham-
merskogsån 

uppströms  
Råvalens 

utflöde  

Ca mg/l 2,69 4,42 3,6 3,2 2,14 4,06 

Fe mg/l 0,877 0,504 0,401 0,645 0,635 0,382 

K mg/l 0,785 0,843 0,689 0,568 <0.4 0,693 

Mg mg/l 1,04 1,13 0,86 0,877 0,554 1,02 

Na mg/l 3,78 4,16 3,89 2,23 1,93 3,63 

Si mg/l 4,18 3,26 2,88 3,02 2,8 3,23 

Al µg/l 307 173 141 167 187 165 

As µg/l 0,339 0,327 0,245 0,248 0,298 0,278 

Ba µg/l 11,6 9,93 7,15 7,84 7,39 7,33 

Cd µg/l 0,0117 0,0348 0,0276 0,0105 0,011 0,0222 

Co µg/l 0,199 0,133 0,0984 0,082 0,158 0,0473 

Cr µg/l 0,406 0,24 0,231 0,236 0,221 0,211 

Cu µg/l 0,823 4,29 2,93 1,01 0,56 1,86 

Hg µg/l 0,0059 0,0034 0,0045 0,0034 0,0033 0,003 

Mn µg/l 35,7 44,4 24,9 22,1 39,2 19,3 

Mo µg/l 0,124 0,3 0,139 0,0789 0,0557 0,247 

Ni µg/l 0,46 0,323 0,262 0,237 0,221 0,285 

P µg/l 14 9,85 11,2 7,99 6,32 7,78 

Pb µg/l 0,394 2,21 2,99 3,98 0,348 0,669 

Sr µg/l 12,8 14,1 11,5 10,7 8,18 12,3 

Zn µg/l 2,92 20,5 22,2 4,76 2,24 16,2 

V µg/l 0,689 0,378 0,334 0,368 0,383 0,31 

DOC mg/l 12,7 8,56 8,46 8,83 9,02 8,93 

TOC mg/l 14,2 9,44 9,17 9,74 10,1 9,86 

pH   6,8 6,9 7 7 6,5 7 

alkalinitet 
mg 
HCO3/l 7,9 14 11 9,2 5 12 

 

 

  



 
 

Tabell 6. Analysresultat från ALS Laboratorium 2013-06-16 
 

ELE-
MENT SAMPLE 

Albäck-
sån  

Storån ned-
ströms  

Storån 
uppströms  

Hammar-
skogsån 

ned-
ströms  

Hammar-
skogsån 

upp-
ströms  

Råsvalens 
utflöde  

pH   6,8 6,9 7 7,1 6,6 7 

alkalinitet 
mg 
HCO3/l 8,6 13 11 11 5,4 12 

Ca mg/l 3 4,38 3,78 3,85 2,35 4,31 

Fe mg/l 1,13 0,486 0,403 0,753 0,633 0,395 

K mg/l 0,752 0,836 0,676 0,596 <0.4 0,692 

Mg mg/l 1,14 1,1 0,903 1,06 0,604 1,09 

Na mg/l 3,89 4,39 3,97 2,41 2,05 3,72 

Si mg/l 4,11 3,01 2,83 2,95 2,6 3,32 

Al µg/l 335 154 147 155 161 163 

As µg/l 0,363 0,34 0,316 0,32 0,31 0,326 

Ba µg/l 11,5 7,95 6,36 6,45 6,43 7,57 

Cd µg/l 0,0155 0,0266 0,0203 0,0078 0,005 0,016 

Co µg/l 0,219 0,118 0,0651 0,111 0,117 0,0565 

Cr µg/l 0,56 0,262 0,235 0,238 0,205 0,285 

Cu µg/l 0,794 6,14 3,13 0,978 0,548 2,03 

Hg µg/l 0,0044 0,003 0,0039 0,0039 0,0037 0,0032 

Mn µg/l 41,2 53,5 24,2 38 35,7 23,5 

Mo µg/l 0,123 0,297 0,15 0,103 0,0678 0,274 

Ni µg/l 0,417 0,555 0,262 0,239 0,192 0,291 

P µg/l 16,5 11,7 9,89 9,27 5,89 7,49 

Pb µg/l 0,464 2,33 2,22 4,04 0,32 0,703 

Sr µg/l 12,6 12,7 10,9 11 8,08 12,1 

Zn µg/l 3,11 27,6 20 4,83 2,1 17,9 

V µg/l 0,825 0,406 0,349 0,395 0,382 0,315 

DOC mg/l 11,7 7,81 7,78 8,54 8,71 8,5 

TOC mg/l 13 8,64 8,7 9,45 9,64 9,4 

 

 

 

 

  



 
 

Tabell 7. Analysresultat från ALS Laboratorium 2013-06-30 
 

ELE-
MENT SAMPLE 

Albäck-
sån  

Storån ned-
ströms  

Storån 
uppströms  

Hammar-
skogsån 

ned-
ströms 

Hammar-
skogsån 

upp-
ströms  

Råsvalens 
utflöde  

Ca mg/l 3,8 5,15 4,54 3,65 2,88 5 

Fe mg/l 1,48 0,502 0,494 0,968 0,878 0,398 

K mg/l 0,916 0,799 0,778 0,518 0,457 0,866 

Mg mg/l 1,42 1,21 1,06 1,06 0,756 1,21 

Na mg/l 4,07 4,43 4,43 2,2 2,14 3,72 

Si mg/l 4,35 3,12 3,07 3,42 3,14 3,73 

Al µg/l 345 141 131 263 223 146 

As µg/l 0,4 0,333 0,298 0,34 0,297 0,249 

Ba µg/l 13 8,39 7,4 8,4 8,14 8,28 

Cd µg/l 0,011 0,0242 0,0182 0,0121 0,0137 0,0198 

Co µg/l 0,258 0,0944 0,0757 0,117 0,211 0,0449 

Cr µg/l 0,495 0,237 0,215 0,348 0,255 0,262 

Cu µg/l 1,01 5,28 3,54 0,931 0,806 2,06 

Hg µg/l 0,0035 0,0022 0,0024 0,0034 0,0041 <0.002 

Mn µg/l 52,6 41,3 41 24,8 60,9 22,1 

Mo µg/l 0,142 0,32 0,139 0,0898 0,0634 0,267 

Ni µg/l 0,462 0,303 0,256 0,34 0,197 0,259 

P µg/l 22,3 10,4 9,6 10,9 8,28 7,69 

Pb µg/l 0,5 2,64 3,22 2,25 0,357 0,67 

Sr µg/l 13,7 12,4 11,8 9,98 8,98 12,1 

Zn µg/l 2,94 19,7 20 3,73 2,73 15,1 

V µg/l 0,955 0,386 0,388 0,5 0,435 0,27 

DOC mg/l 11,6 8,41 7,83 11,9 11,3 8,66 

TOC mg/l 12,9 9,29 8,71 13,2 12,6 9,67 

pH   7 7,2 7,1 7 6,6 7,1 

alkalinitet 
mg 
HCO3/l 11 14 16 8,3 5,2 12 

 

 

  



 
 

Tabell 8. Analysresultat (filtrerade prover) från ALS Laboratorium 2013-06-30 
 

ELE-
MENT SAMPLE 

Albäck-
sån  

Storån ned-
ströms 

Storån 
Uppströms  

Hammar-
skogån 

ned-
ströms  

Hammar-
skogån 

upp-
ströms  

Råsvalens 
utflöde  

Filtrerad 
med 
0,45µm   JA JA JA JA JA JA 

Ca mg/l 3,82 5,21 4,48 3,72 2,86 4,94 

Fe mg/l 1,13 0,385 0,376 0,735 0,591 0,315 

K mg/l 0,954 0,905 0,754 0,566 0,501 0,822 

Mg mg/l 1,42 1,2 1,04 1,07 0,756 1,19 

Na mg/l 4,13 4,54 4,36 2,24 2,14 3,69 

Si mg/l 4,18 3,01 2,91 3,41 3,05 3,59 

Al µg/l 232 80,3 69,3 198 185 104 

As µg/l 0,392 0,283 0,238 0,278 0,252 0,24 

Ba µg/l 11,7 7,72 6,75 8,06 7,81 7,39 

Cd µg/l 0,0094 0,015 0,0102 0,0099 0,011 0,0155 

Co µg/l 0,12 0,0365 0,024 0,0686 0,0846 0,0209 

Cr µg/l 0,421 0,166 0,198 0,337 0,261 0,25 

Cu µg/l 0,891 4,33 2,86 0,942 0,893 1,9 

Hg µg/l 0,0025 <0.002 <0.002 0,0025 0,0025 <0.002 

Mn µg/l 21,3 6,12 6,18 12,5 31 6,59 

Mo µg/l 0,131 0,364 0,14 0,0821 0,0633 0,28 

Ni µg/l 0,452 0,26 0,265 0,303 0,217 0,287 

P µg/l 13,6 6,65 5,29 7,57 5,06 5,3 

Pb µg/l 0,321 1,47 1,88 1,48 0,239 0,437 

Sr µg/l 13,7 12,6 11,3 10,1 8,71 11,8 

V µg/l 0,728 0,317 0,298 0,449 0,366 0,232 

Zn µg/l 3,81 16,8 16,2 5,5 3,94 14,8 

 



 
 

Bilaga 2. 
 

Tabell 1. Data från 1998, 2000, 2002, 2006 och 2010 års årsrapporter från Arbogaåns vattenförbund avseende 
metaller i ytvtten. Provpunkt 6034, Storåns inflöde i Råsvalen 

 

Punkt Datum 
X koor-
dinat 

Y koor-
dinat 

Al 
(μg/l) 

Cd 
(μg/l) 

Cr 
(μg/l) 

Cu 
(μg/l) 

Hg 
(ng/l) 

Pb 
(μg/l) 

Zn 
(μg/l) 

As 
(μg/l) 

Ni 
(μg/l) 

6034 
98-02-

22 1462300 6621600 229 0,025 0,56 2,61 4,6 1,37 24     

6034 
98-04-

13 1462300 6621600 168 0,035 0,219 2,12 2,3 1,87 27     

6034 
98-06-

21 1462300 6621600 92,6 0,025 0,178 3,22 2,2 2,22 19     

6034 
98-08-

08 1462300 6621600 53,3 0,011 0,14 2,27 2,2 1,94 11     

6034 
98-10-

25 1462300 6621600 140 0,029 0,275 2,95 2,4 3,26 23     

6034 98-12-12 1462300 6621600 117 0,027 0,28 2,08 2,2 1,01 27     

6034 
00-02-

09 1462300 6621600 191 0,037 0,315 2,81 2,9 1,42 33     

6034 
00-04-

24 1462300 6621600 284 0,041 0,403 3,64 2,2 2,02 29     

6034 
00-06-

14 1462300 6621600 119 0,034 0,268 3,63 2,2 3,34 22     

6034 
00-08-

24 1462300 6621600 129 0,031 0,224 3,54 2,2 3,52 22     

6034 
00-10-

18 1462300 6621600 196 0,032 0,268 2,61 2,2 3,87 24     

6034 
00-12-

27 1462300 6621600 169 0,043 0,219 2,89 2,2 2,51 29     

6034 
02-02-

18 1462300 6621600 262 0,04 0,299 2,37 2,9 1,83 25     

6034 
02-04-

25 1462300 6621600 194 0,038 0,297 2,76 <2 1,77 24     

6034 
02-06-

23 1462300 6621600 119 0,034 0,203 2,79 <2 2,61 17     

6034 
02-08-

20 1462300 6621600 78,7 0,018 0,199 2,68 <2 1,59 14     

6034 02-10-15 1462300 6621600 55 0,012 0,127 2,12 <2 1,77 12     

6034 02-12-18 1462300 6621600 83 0,02 0,188 1,6 3,3 1,31 23     

6034 
06-02-

21 1462300 6621600 165 0,0308 0,226 2,10 2,4 1,18 25,1 <0,8 0,404 

6034 
06-04-

19 1462300 6621600 170 0,0400 0,236 3,16 <2 1,46 23,2 <1 0,457 

6034 
06-06-

19 1462300 6621600 74,3 0,027 0,143 2,63 <2 0,976 13,5 0,260 0,236 

6034 
06-08-

15 1462300 6621600 47,5 0,01 0,122 2,74 <2 1,40 9,34 0,42 0,228 

6034 06-10-18 1462300 6621600 46,6 0,0095 0,113 2,42 <2 2,25 13,7 0,33 0,230 

6034 
06-12-

06 1462300 6621600 321 0,048 0,372 3,34 <2 3,94 23,2 0,33 0,456 

6034 
10-04-

29 1462300 6621600   0,037 0,3 2,5   1,7 22 0,31 0,28 

6034 10-06-14 1462300 6621600   0,084 0,44 8,2   1,9 25 0,56 0,91 

6034 10-10-25 1462300 6621600   0,023 0,25 2,7   2,1 19 0,3 0,28 

6034 10-12-13 1462300 6621600   0,046 0,24 5,8   1,9 23 0,29 0,75 
 
  



 
 

 
Tabell 2. Naturliga bakgrundshalter, ytvatten (Naturvårdsverket 1999a).  

 
Naturliga bak-
grundshalter 
(μg/l) Cu Zn Cd Pb Cr Ni Co As V Hg 
Vattendrag, större S 
Sverige 1,3 4,3 0,01 0,32 0,4 1,0 0,13 0,4 0,4 0,004 
Vattendrag, mindre 
S Sverige 0,5 2,0 0,02 0,24 0,2 0,4 0,06 0,3 0,2 0,004 

 
 
 
Tabell 3. Indelning av tillstånd för förorenat ytvatten (µg/l) (Naturvårdsverket 1999b) 

 

Ämne 

Mindre 
allvar-
ligt 

Måttligt 
allvarligt Allvarligt 

Mycket 
allvarligt 

Cu <9 9-30 30-90 >90 

Zn <60 60-180 180-600 >600 

Cd <0,3 0,3-1 1-3 >3 

Pb <3 3-10 10-30 >30 

Cr <15 15-45 45-150 >150 

Ni <45 45-140 140-450 >450 

As <15 15-45 45-150 >150 

 

 

Tabell 4. Naturliga bakgrundshalter i sediment (Naturvårdsverket 1999a) 

 
Naturliga bak-
grundshalter 
(mg/kg ts) Cu Zn Cd Pb Cr Ni Co As V Hg 

Sediment S Sverige 20 240 1,4 80 15 10  10 20 0,16 
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